
Os Conselhos Deliberativo e Fiscal, além da Diretoria 
Executiva da Associação P&D Brasil se reuniram no dia 04 de 
setembro no Novotel em Porto Alegre, para a realização da 
5ª Reunião Ordinária do Conselho. A reunião contou com a 
participação de nove membros. 

Na oportunidade foi aprovada pelo Conselho a adesão da 
empresa WxBR Sistemas de Telecomunicações, com sede em 
Campinas - SP. Sejam muito bem-vindos à P&D Brasil!

A ata da reunião está disponível no repositório do Google Drive.
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No dia 5, a P&D Brasil em parceria 
com o Sistema FIERGS, realizou em 
Porto Alegre, o Seminário Gestão de 
P&D, que contou com a presença de 
executivos da Embraer, Petrobras, 
BNDES e FINEP, além de 
especialistas e autoridades do 
governo. Com cerca de 250 pessoas 
o Seminário foi um momento de 
compartilhamento de experiências 
de gestão em P&D, além de 
métodos de �nanciamento. 

A P&D Brasil foi convidada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação / SEPIN, a 
participar como palestrante do Workshop: 
Argentina na Indústria de hardware, 
representando Entidade das indústrias de 
tecnologia nacional.

O evento será realizado em Buenos Aires de 
09 a 11 de Outubro/2013.

Acompanhe a cobertura completa em 
nossa próxima edição.
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Na oportunidade foi lançado o 
Troféu P&D Brasil - Um 
Reconhecimento pela 
Contribuição ao Desenvolvimento 
Tecnológico do País, que foi 
entregue à Petrobras, à Embraer e 
ao Ministério das 
Comunicações/Secretaria de 
Telecomunicações.

Con�ra a cobertura completa em 
nosso site.

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/193/ped-
brasil-reune-especialistas,-empresarios-e-autoridades-de-governo.



13.09

17.09

24.09

25.09

Reunião MCTI/SEPIN – Discussões quanto a renovação da Lei 
12.431 referente à prorrogação do prazo da desoneração do 
IPI para tecnologia nacional.

Reunião MCTI/SEPIN  -  Evento de Florianópolis – de�nição de 
programação, palestrantes, parceiros; Acompanhamento dos 
Processos de PPB e consultas públicas.

Reunião com o Secretário de Telecomunicação Maximiliano 
Martinhão – fundo de aval para �nanciar compras de 
equipamentos de acesso por ISP.

Congresso Nacional – Debate sobre incentivo para 
áreas de ciência e tecnologia - PEC 290/13.

27.09

30.09

Reunião MCTI/SEPIN - Convite para participação como 
palestrante no Workshop em Buenos Aires em outubro.

Reunião MDIC/SDP - Discussões a respeito de inclusão 
de novas NCMs no Decreto 7903 - Compras públicas.

Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil

http://www.pedbrasil.org.br

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/0B5Ck02OE
VwCWSVF3dWJTa0hMbVU/edit?pli=1
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A P&D Brasil à convite da CNI, participa 
do Seminário Fortalecimento da 
Indústria Brasileira e do Emprego. O 
Evento discutiu a situação atual da 

São Paulo
26.09.13

A nossa associada 
Altus Sistemas de 
Informação S.A., 
comemorou, no dia 26, sua adesão ao 
segmento Bovespa Mais da BMF&BOVESPA, que 
visa a inclusão gradual de pequenas e médias 
empresas no mercado de ações. Vários membros 
da diretoria da empresa, incluindo o 
Diretor-Presidente, Luiz Gerbase, o Diretor de 
Relações com Investidores, Fernando Favaro e o 
Presidente do Conselho de Administração, 
Ricardo Felizzola, estiveram presentes na sede da 
BMF&BOVESPA para a cerimônia.

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/215/al-
tus-celebra-adesao-ao-segmento-bovespa-mais
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Brasília
Confira as principais reuniões do mês de 
setembro com a participação da 
Diretoria Executiva da P&D Brasil:

Curta a página da
P&D Brasil no Facebook

https://www.facebook.com/pages/PD-Brasil/615274091856282

Seminário
Fortalecimento
da Indústria
Brasileira e
do Emprego

indústria, que teve crescimento 
reduzido nos últimos anos, a 
necessidade de maiores investimentos 
do governo, principalmente na 
educação, e de renúncias fiscais que 
possam estimular a produção, 
pesquisa, desenvolvimento e com 
tudo isso a abertura de novos postos 
de trabalho. O evento contou com a 
presença de representantes de 
associações de diferentes setores da 
indústria, sindicatos, parlamentares e 
do Ministro do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias.

https://docs.google.com/folder/d/0B5Ck02OEVwCWSVF3dWJTa0hMbVU/edit?pli=1

