12/05/2017 |

newsletter@diblasi.com.br

BRAZILIAN
PATENT
&
TRADEMARK OFFICE UPDATES
PROCEDURES FOR SOFTWARE
REGISTRATION

NOVOS PROCEDIMENTOS DE
REGISTRO DE PROGRAMA DE
COMPUTADOR NO INPI
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On the same day, the BPTO published
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Cópia reprográfica simples

This new structure is a product of the
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simplification of registration procedures
by the BPTO -- the adoption of the new
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