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FINEP, BNDES e ANEEL divulgaram resultado preliminar 
do Inova Energia. A próxima etapa do Programa será a 
divulgação do resultado das Empresas Líderes após 
recursos, conforme o cronograma de prazos do item 9 
do edital. Após essa etapa serão divulgadas 
informações sobre as fases seguintes.
Parabenizamos nossas Associadas – Ecil, Elo, Engetron, 
Exatron, Furukawa, Intelbras, Landis+Gyr - 
selecionadas nesta primeira etapa!

http://www.pedbrasil.org.br/static/files/eventos/result

ado_preliminar_da_etapa_de_selecao_de_empresas_l

ideres.pdf

Resultado Preliminar 
Inova Energia                                                           

No dia 23 de maio o Secretário de Telecomunicações, 

Sr. Maximiliano Martinhão, representando o Senhor 

Ministro Paulo Bernardo recebeu a P&D Brasil no 

Ministério das Comunicações. A audiência sob a 

coordenação do Vice-Presidente Antonio Carlos Porto 

e a Diretora Executiva Rosilda Prates, contou com a 

24.05.13

24.05.13

Tel: +55 61 3326.9977
pedbrasil@pedbrasil.org.br

End: SCN Qd. 05  bloco A nº 50  
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Porto Alegre

Prêmio ODM                                                      
A convite da Secretaria Geral da Presidência da 

República a P&D Brasil participou no  dia 29 de maio, 

no Palácio do Buriti, em Brasília do lançamento da 5ª 

edição do Prêmio ODM Brasil. O prêmio incentiva 

ações, programas e projetos que contribuam 

efetivamente para o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio. As inscrições poderão 

ser feitas até o dia 02 de agosto. Ficou a sugestão para 

as empresas associadas da P&D Brasil inscreverem 

seus projetos de Responsabilidade Social no Prêmio.

http://www.odmbrasil.gov.br/odmbrasil/sobre/edicoe

s-do-premio

29.05.13

03.05.13

Consulta pública
06 ANATEL                                                      
A P&D Brasil encaminhou formalmente contribuições à 

Consulta Pública 06 da Anatel. Entre as sugestões, a 

indicação da P&D Brasil para compor o Comitê de 

Diretrizes Regulatórias para PD&I (CDRP), órgão de 

assessoramento do Conselho Diretor do Regulamento, 

para atuação como representante dos fabricantes de 

equipamentos produzidos com tecnologia nacional.

09.05.13

Lembramos quanto à disponibilidade de link de 

acesso “Associados”  no Google Drive com 

documentos da Associação P&D Brasil para uso 

exclusivo de nossas empresas.

https://docs.google.com/folder/d/0B5Ck02OEVwCWS

VF3dWJTa0hMbVU/edit

Compartilhamento de documentos

O Diretor da associada Victum, Sr. Antonio Carlos 

Benincá Jr, representou a Associação P&D Brasil no 

evento EMICRO 2013 do Instituto de Informática da 

UFRGS. Mais uma oportunidade de divulgação da P&D 

Brasil. Estavam presentes, EXATRRON/ Régis Haubert – 

Diretor da regional RS da ABINEE e associada P&D Brasil, 

Renato Ribas – Professor no Instituto de Informática da 

UFRGS, Nádya Pesce da Silveira – Diretora Presidente da 

FAPERGS. Parabéns pela iniciativa!

EMICRO/SIM 2013

São Paulo
07 e 08.05.13

A Diretora Executiva da P&D Brasil – Rosilda Prates 

participou do evento realizado nos dias 07 e 08 de 

maio, em São Paulo, com o intuito de agregar 

conhecimentos gerados na pesquisa científica e 

tecnológica de fronteira para a geração de inovação 

nas empresas. O evento foi voltado a executivos 

responsáveis em produtos e processos que garantam 

a competitividade empresarial. 

http://www.challengeofinnovation.com.br/pt/

Evento challenge of innovation

15.05.13

No dia 15 de maio, na FIERGS – Porto Alegre ocorreu a 

primeira reunião executiva da P&D Brasil, SENAI e IEL, 

com o objetivo de estruturar o Curso de Gestão em 

P&D. Na oportunidade foi montada uma equipe de 

trabalho formada pelos Srs. Luiz Gerbase (P&D Brasil / 

Altus), Antonio Porto/ Datacom, Valneis Signor/Parks, 

Marcos Tschoepke/Digitel, Antônio Benincá/Victum, 

Régis Haubert/Exatron, Ronaldo Luz/Perto e Irene 

Szyszka/consultora P&D.   Início do curso previsto para 

primeiro semestre de  2014.

Curso gestão em P&D

27.05.13

No dia 27 de maio, no Jornal Valor, foi veiculada 

matéria com nossa associada Altus, que está 

prestes a entrar na Bovespa. Confira a 

reportagem completa no link abaixo.

http://www.valor.com.br/empresas/3139230/pr

estes-entrar-na-bovespa-altus-reforca-exportac

oes?utm_source=newsletter_tectel&utm_medi

um=28052013&utm_term=prestes+entrar+na

+bovespa+altus+reforca+exportacoes&utm_ca

mpaign=informativo&NewsNid=3141782#ixzz2

Ugkreghq

Notícias da associada Altus

Acesse as notícias no 
site da Associação P&D Brasil

http://www.pedbrasil.org.br

participação das associadas de Telecom 

Datacom/Porto, Digicon/Cachapuz, Intelbras/Rosilda 

Prates, Parks/Ivo Vargas, Furukawa/Alcantara, 

Trópico/Jacques e Padtec/Bruno. As empresas de 

equipamentos e componentes de redes de 

telecomunicações garantiram que a indústria brasileira 

está preparada para atender à crescente demanda do 

mercado de telecomunicações do Brasil, inclusive 

aqueles equipamentos desenvolvidos com tecnologia 

nacional, que ganham incentivo com o Regime Especial 

de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga. 

A reunião também foi divulgada no site do Ministério 

das Comunicações.

http://www.mc.gov.br/telecomunicacoes/noticias-telec

omunicacoes/27096-fabricantes-garantem-estar-prepa

rados-para-o-crescimento-do-mercado-de-telecom

15.05.13

No dia 15 de maio foi realizada reunião que 

definiu a escolha da data de realização do evento 

da P&D Brasil no Rio Grande do Sul - dia 5 de 

setembro. Com o objetivo de divulgar a entidade 

na região, o evento terá como tema a Gestão de 

P&D. 

É previsto na programação palestrante de renome 

na gestão de P&D, além de rodadas de 

negociação e participação do BNDES, FINEP, 

Agências Internacionais, entre outros. Entre os 

convidados estarão Governo Federal, Estadual, 

Municípios e empresas do segmento 

eletroeletrônico. O evento será realizado em 

parceria com SENAI e IEL/RS.

Evento Lançamento 
da P&D Brasil


