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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: 02/12/2019
Data da concessão: 21/07/2020
Fim da vigência: 21/07/2030
Titular: ELISSA SOARES [BR/SP]
CPF: 37138241852
Endereço: Rua Tabajaras, 208, 13466184 , Americana, SÃO PAULO, BRASIL
Apresentação:
Natureza:
CFE(4):
NCL(11):
Especificação:

Mista
Marca de Produto/Serviço
5.3.13, 5.3.14 e 27.5.1
14
Alfinetes de adereço;Alfinetes de chapéu [joias e bijuterias];Alfinetes
de gravatas;Alfinetes de metal precioso;Amuletos [joias e
bijuterias];Anéis [joias e bijuterias];Argola de uso pessoal
[bijuteria];Artigos de joalheria / bijuteria;Berloques [joias e
bijuterias];Bracelete de qualquer material [joia ou
bijuteria];Brincos;Broches [joias e bijuterias];Colares [joias e
bijuterias];Contas de madeira para bijuteria;Contas para a fabricação
de joias e bijuterias;Correntes [joias e bijuterias];Crucifixos de metal
precioso, exceto joias;Crucifixos enquanto joias;Fios de metal
precioso [joias e bijuterias];Joias e bijuterias para calçados;Joias e
bijuterias para chapéus;Medalhas;Medalhões [joias e
bijuterias];Objetos de arte de metal precioso;Ornamentos de chapéus
[de metal precioso];Ornamentos de metal precioso para
calçados;Pingentes;Prata semitrabalhada ou batida;Pulseiras [joias e
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bijuterias];Pulseiras feitas de matéria têxtil bordada [joalheria];Tiara
[joia] (da classe 14)

1

Rio de Janeiro, 21/07/2020

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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