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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: 15/10/2019
Data da concessão: 16/06/2020
Fim da vigência: 16/06/2030
Titular: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - UNIVERSIDADE
CATÓLICA DOM BOSCO (UCDB) [BR/MS]
CNPJ: 03226149001587
Endereço: Avenida Tamandaré, nº 6000. Jardim Seminário, 79002-970, Campo
Grande, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL
Apresentação:
Natureza:
CFE(4):
NCL(11):
Especificação:

Mista
Marca de Produto/Serviço
1.3.1, 1.3.6, 5.1.12, 7.11.10 e 27.5.1
41
Adestramento de animal;Aluguel de salão de festas;Assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais;Assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução];Assessoria, consultoria e informação em educação
física;Assessoria, consultoria e informação em entretenimento
[lazer];Assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino];Assessoria, consultoria e informação
ensino;Condução de visitas guiadas;Educação física;Educação
religiosa;Informações sobre educação [instrução];Informações sobre
entretenimento [lazer];Informações sobre recreação;Organização de
competições [educação ou entretenimento];Organização de
competições desportivas;Organização de exposições para fins

.
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culturais ou educativos;Organização de programas de intercâmbio
cultural e educativo.;Organização e apresentação de
colóquios;Organização e apresentação de conferências;Organização
e apresentação de congressos;Organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento];Organização e apresentação de
seminários;Organização e apresentação de simpósios;Organização e
e condução de fóruns educacionais presenciais;Orientação
[treinamento];Orientação vocacional;Provimento de instalações
desportivas;Provimento de instalações para recreação;Reciclagem
profissional;Serviços de acampamentos desportivos;Serviços de
cerimonial [planejamento de eventos] sem fins comerciais ou
publicitários;Serviços de educação;Serviços de educação, prestados
a título de assistência social;Serviços de ensino;Serviços de
entretenimento;Serviços de instrução;Serviços de instrução de aulas
de atividade física;Serviços de lazer e entretenimento, prestados a
título de assistência social;Serviços educacionais providos por
assistentes para pessoas com necessidades especiais;Treinamento
de animais;Treinamento prático [demonstração];Universidade [serviço
de educação] (da classe 41)
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Rio de Janeiro, 16/06/2020

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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