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O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, 
certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e 
regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

  
Data de depósito: 13/07/2020

Data da concessão: 30/03/2021
Fim da vigência: 30/03/2031

 
Titular: RENATA BATISTA DE PAULO E RODRIGUES [BR/MG] 

CPF: 05524994638
Endereço: Rua Petrópolis, 551, 35502-468, Divinópolis, MINAS GERAIS, 

BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço

CFE(4): 1.1.5, 1.1.10, 27.5.1, 27.5.9 e 29.1.4 
NCL(11): 41 

Especificação: Agência de notícias/jornalismo [elaboração de reportagens 
fotográficas ou não];Agência fotográfica;Aluguel de equipamento de 
áudio;Aluguel de equipamento de jogos;Aluguel de equipamento de 
lazer;Aluguel de equipamentos desportivos, exceto veículos;Aluguel 
de equipamentos para gravação de som;Aluguel de 
estádios;Assessoria, consultoria e informação em atividades 
desportivas e culturais;Assessoria, consultoria e informação em 
edição;Assessoria, consultoria e informação em entretenimento 
[lazer];Diagramação [editoração eletrônica de 
publicações];Distribuição de brinquedos para caridade;Edição de 
texto, exceto de publicidade [copidesque];Edição de videoteipe;Fã 
clube;Fotografia;Jornalismo [reportagens];Legendagem;Locação de 
espaços para prática de esporte;Organização de competições 
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[educação ou entretenimento];Organização de competições 
desportivas;Organização de espetáculos [shows] [serviços de 
empresário];Organização de eventos de assunção de personagens 
[cosplay] para fins de entretenimento;Organização de exposições 
para fins culturais ou educativos;Planejamento de festas [serviços de 
entretenimento];Produção de programas de rádio e 
televisão;Produção de programas de televisão e rádio;Produção de 
shows;Produção musical;Programas de entretenimento de 
rádio;Programas de entretenimento de televisão;Promotor de eventos 
[se artísticos/culturais];Provimento de informações sobre 
entretenimento [lazer];Provimento de vídeos online, não 
baixáveis;Provimento de web site disponibilizando fotos, áudio e 
vídeo não downloadble [serviço de entretenimento];Publicação de 
textos, exceto para publicidade;Publicação on-line de livros e 
periódicos eletrônicos;Redação de textos*;Reportagens 
fotográficas;Reservas de lugares para shows;Serviços de cerimonial 
[planejamento de eventos] sem fins comerciais ou 
publicitários;Serviços de clubes [lazer ou educação];Serviços de 
concepção de programas de TV/rádio;Serviços de 
divertimento;Serviços de edição de vídeos para eventos;Serviços de 
entretenimento;Serviços de lazer e entretenimento, prestados a título 
de assistência social;Serviços de reportagem de notícias;Serviços de 
representação de classe, a saber, promoção de lazer e 
entretenimento;Venda de ingressos para shows e espetáculos;serviço 
de repórter [agência de notícia] (da classe 41) 

1
Rio de Janeiro, 30/03/2021

 

André Luis Balloussier Ancora da Luz
Diretor

A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
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