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Bairro Asa Norte - B rasília – DF  
CEP 70715-900

Brasília

A P&D Brasil esteve em audiência com o Ministro 
Marcos Antônio Raupp, do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Participaram do evento  
membros do Ministério, além do Presidente da P&D 
Brasil, Luiz Gerbase, o Vice-Presidente Antonio Porto, a 
Diretora Executiva Rosilda Prates, o Membro do 
Conselho Deliberativo Aluísio Bartolomeu e os 
representantes das associadas, Parks - Ivo Vargas, 
Landis+Gyr - Alvaro Dias, Padtec - Bruno Camárcio, 
Asga - José Ripper e Furukawa - José Alcântara.

Na oportunidade foi apresentado o plano de ação da P&D Brasil como entidade representativa da indústria de 
tecnologia nacional e demandas relacionadas ao PIS/COFINS, Compras Públicas e Subvenção aos Projetos de 
Desenvolvimento Tecnológico. 

http://www.mcti.gov.br/index.php/content/view/347688/Raupp_recebe_associacao_do_setor_eletroeletronico_.html

02.07.13

Reunião com ministro
Marcus Raupp MCTI



A edição especial da revista Exame do mês de julho traz as 
1000 Melhores & Maiores Empresas do Brasil. Entre elas a 
associada da P&D Brasil, INTELBRAS, conquistando lugar de 
destaque na categoria vendas liquidas. No segmento 
eletroeletrônico destaque para sua 325ª posição entre as 
1000 maiores, além do 5º lugar em maior crescimento e 3º 
lugar em rentabilidade do setor. 

Gostaríamos de parabenizar o desempenho e destaque da 
INTELBRAS no mercado nacional. É a indústria de base 
tecnológica nacional entre as maiores do país!

http://www.mc.gov.br/telecomunicacoes/noticias-telecomunicacoes/27325-prazo-de-adesao-ao-repnbl-e-prorrogado

Brasília
10.07.13

Agora as empresas têm até o dia 30 de junho de 2014 

para apresentar ao Ministério das Comunicações seus 

projetos para construção de redes de telecom.

REPNBL

Florianópolis
10.07.13

Notícia associada

São Paulo

A P&D Brasil com o apoio do Ministério das
Comunicações / Secretaria de Telecomunicação,
realizou o evento com o objetivo de apresentar as
soluções com tecnologia nacional das associadas,
que atendam aos subprojetos do REPNBL, às
operadoras de Telecom.

Acompanhe na nossa próxima edição os registros
do workshop.

Workshop REPNBL
& Tecnologia Nacional



Acesse as notícias no 
site da Associação P&D Brasil

http://www.pedbrasil.org.br

https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0B5Ck02OEVwCWSVF3dWJTa0hMbVU

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.

Compartilhamento
de documentos

Porto Alegre
27.06.13

A P&D Brasil, associação das empresas de base 
tecnológica nacional, em parceria com o Sistema 
FIERGS, Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Sul, entidade constituída pelo SESI, SENAI e IEL, 
convidam para o Seminário sobre Gestão de P&D 
que discutirá a importância do contínuo aprimora-
mento da Gestão nos processos de Pesquisa e 
Desenvolvimento da indústria. O evento ocorrerá 
no dia 05 de setembro, no espaço de convenções 
do Centro de Eventos da FIERGS em Porto 
Alegre. 

Save the date!

Seminário
Gestão de P&D

As inscrições deverão ser realizadas pelo site 

da P&D Brasil ou diretamente pelo link: 

PROJETANDO PRODUTOS 

DE CLASSE MUNDIAL COM AS 

MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO

Participe do seminário Gestão de P&D e fique por dentro
de todas as novidades em Pesquisa e Desenvolvimento

para empresas de base tecnológica nacional.

Reserve a data.
Informações:
(61) 3326.9977 ou
pedbrasil@pedbrasil.org.br
www.pedbrasil.org.brFIERGS  - Av. Assis Brasil, 8787 - Porto Alegre - RS
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Realização: Apoio:

http://www.ielrs.org.br/agenda_iel.asp?a=669&mes_usado=9&ano_usado=2013


