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COLUNA DO PRESIDENTE

Primeiramente gostaria de agradecer a con�ança depositada pelos 
associados para estar à frente, juntamente com os conselheiros e diretoria 
eleitos, na gestão da P&D Brasil nestes próximos dois anos.
A P&D Brasil tem papel fundamental no fortalecimento e aliança das 
indústrias que detêm o conhecimento em prol do desenvolvimento 
tecnológico do país. É importante nos mantermos resilientes diante do 
ambiente adverso que estamos enfrentando, para que possamos continuar a 
dar voz às nossas indústrias que detêm o domínio do ciclo de 
desenvolvimento de seus produtos com altíssimo valor agregado. A entidade 
continua com sua missão de promover o desenvolvimento econômico e 
tecnológico de suas associadas, atuando como interlocutor no 
aprimoramento de políticas industrias favoráveis ao desenvolvimento 
tecnológico.     

Antonio Carlos Porto
Presidente do Conselho

BRASÍLIA

Curta a página da P&D Brasil no Facebook:

facebook.com/pedbrasil
Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil:

pedbrasil.org.br
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE MARÇO
02/03/2016 - Câmara aprova MP que suspende benefícios da Lei do Bem 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1844/camara-aprova-mp-que-suspende-bene�cios-da-lei-do-bem

03/03/2016 -  Irã cogita fazer uma megaencomenda às empresas brasileiras 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1845/ira-cogita-fazer-uma-megaencomenda-as-empresas-brasileiras

07/03/2016 - Edital Cidades Inteligentes-Cidades Sustentáveis - Anexo 1 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1847/edital-cidades-inteligentes_cidades-sustentaveis-_-anexo-1

08/08/2016 - Senado não vota e MP que mexe na Lei do Bem perde a validade 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1848/senado-nao-vota-e-mp-que-mexe-na-lei-do-bem-perde-a-validade

09/03/2016 - Alteradas regras para identificação de produto de telecom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1849/alteradas-regras-para-identi�cacao-de-produto-de-telecom

15/03/2016 - A construção do novo marco de telecom em debate na próxima terça, dia 22 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1851/a-construcao-do-novo-marco-de-telecom-em-debate-na-proxima-terca,-dia-22

15/03/2016 - Comissão do senado aprova projeto para monitorar avanço da banda larga no país 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1852/comissao-do-senado-aprova-projeto-para-monitorar-avanco-da-banda-larga-no-pais

17/03/2016 - CNI Comunicação à nação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1856/cni-comunicacao-a-nacao

18/03/2016 - Missão Brasil Tecnológico 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1857/missao-brasil-tecnologico

30/03/2016 - Governo deve lançar consulta sobre política para Internet das Coisas em maio
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1861/governo-deve-lancar-consulta-sobre-politica-para-internet-das-coisas-em-maio

31/03/2016 - Divulgada a lista de aprovados no Sinapse da Inovação 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1863/divulgada-a-lista-de-aprovados-no-sinapse-da-inovacao

31/03/2016 - Nova proposta na Anatel unifica outorga para telefonia fixa, móvel e banda larga
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1864/nova-proposta-na-anatel-uni�ca-outorga-para-telefonia-�xa,-movel-e-banda-larga

SAIBA MAIS

Semanalmente a P&D Brasil publica em seu site a agenda legislativa. O documento reúne programação 
de audiências públicas e matérias de interesse pautadas para discussão ou deliberação no Poder 
Legislativo. Acompanhe [...]

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1686/agenda-legislativa-da-ped-brasil

Reunião Diretoria de Inovação Finep / Modelos de Financiamentos Associadas03/03

Reunião conjunta ABDI / Vertical Cidades Inteligentes Câmara M2M Minicom08/03

Reunião CNI / Gerência Unidade Política Industrial09/03

Reunião MP / SLT / Compras Públicas e Desenvolvimento Tecnológico Nacional14/03

Reunião Grupo de Trabalho Manufatura Avançada ABDI16/03

Reunião Conselho Deliberativo e Fiscal P&D Brasil23/03

5ª Assembleia Geral Ordinária P&D Brasil23/03

Posse Conselho P&D Brasil Gestão 2016-201723/03

Reunião MDIC / Secretaria de Desenvolvimento da Produção / PPB24/03

Reunião MINICOM Secretário de Telecomunicações / Cidades Digitais24/03

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1858/cerimonia-de-posse-do-conselho-da-ped-brasil-_-gestao-2016_2017 SAIBA MAIS

Cerimônia de Posse Novo Conselho P&D Brasil

No último dia 23 de março em Brasília, tomou posse o Conselho da P&D Brasil para a nova gestão 
2016-2017, presidido pelo Sr. Antonio Carlos Porto representante da empresa Datacom. Sob o 
slogan uma aliança das indústrias do conhecimento para o desenvolvimento tecnológico do 
país [...]

BRASÍLIA

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1870/13%C2%AA-reuniao-do-conselho-deliberativo-ped-brasil SAIBA MAIS

13ª Reunião do Conselho Deliberativo P&D Brasil

Os membros do conselho deliberativo e �scal da P&D Brasil reuniram-se em Brasília para sua 13ª 
reunião. Na pauta foram discutidos os temas trabalhados na gestão 2012-2015, bem como 
planejamentos para 2016 [...]

BRASÍLIA

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1872/5%C2%AA-assembleia-geral-ordinaria-ped-brasil SAIBA MAIS

5ª Assembleia Geral Ordinária P&D Brasil

Os representantes das empresas associadas P&D Brasil reuniram-se em Brasília para a 5ª 
Assembleia Geral Ordinária. Dentre os assuntos da pauta foi apresentado o relatório informativo 
com as principais atividades desempenhadas pela entidade na gestão 2012-2015; eleições gerais 
da nova gestão 2016-2017 e de�nição dos temas priorizados para 2016. [...]

BRASÍLIA

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1871/ped-brasil-integra-grupo-de-trabalho-manufatura-avancada SAIBA MAIS

Grupo de Trabalho Manufatura Avançada ABDI

P&D Brasil foi convidada pela ABDI a 
compor o Grupo de Trabalho Manufatura 
Avançada, formado por representantes do 
governo, academia e setor empresarial. O 
objetivo é debater a nova revolução 
industrial que está alterando a 
competição empresarial no mundo por 
meio de sistemas avançados de 
manufatura. [...]

BRASÍLIA

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1850/perda-dos-efeitos-da-mp-694-2015-ante-o-decurso-do-prazo-para-votacao SAIBA MAIS

Status MP 694/2015 Lei do Bem

A Medida Provisória 694/2015, que suspendia 
os incentivos à inovação no ano de 2016, 
perdeu sua vigência no dia 08 de março. O 
Congresso Nacional não aprovou a matéria no 
prazo determinado pela Constituição Federal 
e, por isso, a medida perdeu o seu efeito. A 
P&D Brasil está monitorando as 
movimentações no Poder Executivo e 
Legislativo quanto à possibilidade de edição 
de um Decreto Legislativo que regularia as 
relações jurídicas ocasionadas pelo período 
em que a Medida Provisória teve efeito de fato, ou seja, em janeiro 
e fevereiro para o caso da Lei do Bem. A incerteza, agora, é se o Poder Executivo editará em outro 
momento uma nova Medida Provisória suspendendo incentivos da Lei do Bem e se o Congresso 
Nacional editará o Decreto Legislativo.

RIO DE JANEIRO

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1859/chamada-publica-bndes-_-estudo-iot-fep SAIBA MAIS

Rio de Janeiro –  BNDES publica Chamada Pública de Estudo 
IoT/FEP 
BNDES publicou Chamada Pública para receber propostas de 
interessados em realizar amplo estudo sobre a "Internet das 
Coisas" (IoT, na sigla em inglês). O estudo técnico deverá estimular 
a cooperação e articulação entre empresas, instituições do setor, 
poder público, universidades e centros de pesquisa e será apoiado 
com recursos não reembolsáveis do Fundo de Estruturação de 
Projetos do BNDES [...]

Seminário Brasscom de Políticas Públicas e Negócios - TIC30/03

Reunião Banco do Brasil DITEC / TI Verde – Promoção Tecnologia Nacional31/03


