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O momento econômico e político que o país vive requer atenção e ainda 
mais empenho de todos os setores da sociedade. Com tal cenário em 
curso, é essencial que o governo, a sociedade civil e o setor privado 
promovam ações integradas, transparentes e, principalmente, eficazes 
para aquecer a economia do país buscando contornar esse momento. A 
P&D Brasil acredita que mais uma vez passamos por transformações e 
reflexões necessárias, mas temos a certeza que, com decisões acertadas, 
a confiança no ambiente será retomada e a economia será reerguida.

Antonio Carlos Porto
Presidente do Conselho

03/05/2016 - Para sair da crise, Brasil deve apostar em ciência, diz novo presidente da 
ABC
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1907/para-sair-da-crise,-brasil-deve-apostar-em-ciencia,-diz-novo-presidente-da-abc

05/05/2016 - André Figueiredo: 'Com o Brasil Inteligente, seguiremos como 
protagonistas em tecnologias inovadoras'
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1913/andre-figueiredo:-'com-o-brasil-inteligente,-seguiremos-como-protagonistas-em-tecnologias-inovadoras'

06/05/2016 - Decreto regulamentador do Marco Civil prevê fiscalização “tripartite”
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1915/decreto-regulamentador-do-marco-civil-preve-fiscalizacao-%E2%80%9Ctripartite%E2%80%9D

09/05/2016 - Brasil Inteligente vai levar fibra óptica para 70% dos municípios até 2019
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1914/brasil-inteligente-vai-levar-fibra-optica-para-70*-dos-municipios-ate-2019

12/05/2016 - MCTI lança Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2019
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1916/mcti-lanca-estrategia-nacional-de-ciencia,-tecnologia-e-inovacao-2016-_-2019

12/05/2016 - Ministério abre seleção para o Minha Cidade Inteligente 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1919/ministerio-abre-selecao-para-o-minha-cidade-inteligente

12/05/2016 - Kassab assume Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1918/kassab-assume-ministerio-da-ciencia,-tecnologia,-inovacoes-e-comunicacoes

12/05/2016 - Decreto do plano de banda larga prevê revisão do modelo de telecom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1920/decreto-do-plano-de-banda-larga-preve-revisao-do-modelo-de-telecom

19/05/2016 - Kassab: Governo vai financiar ciência, banda larga é com o setor privado
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1925/kassab:-governo-vai-financiar-ciencia,-banda-larga-e-com-o-setor-privado

19/05/2016 - O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação em debate
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1926/o-marco-legal-da-ciencia,-tecnologia-e-inovacao-em-debate

20/05/2016 - Smart Grids serão uma realidade no Brasil por bem ou por mal, avalia 
especialista 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1927/smart-grids-serao-uma-realidade-no-brasil-por-bem-ou-por-mal,-avalia-especialista

23/05/2016 - Kassab já tem equipe para fusão de Minicom e MCTI
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1931/kassab-ja-tem-equipe-para-fusao-de-minicom-e-mcti

23/05/2016 - Meta do ministro Kassab é fortalecer Anatel e ampliar acesso à 
internet para todo o país
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1933/meta-do-ministro-kassab-e-fortalecer-anatel-e-ampliar-acesso-a-internet-para-todo-o-pais

24/05/2016 - Cientistas e reitores vão ao Senado reclamar de fusão de MCTI e Minicom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1932/cientistas-e-reitores-vao-ao-senado-reclamar-de-fusao-de-mcti-e-minicom

24/05/2016 - Brasil e União Europeia reforçam parceria estratégica no setor de ciência e 
tecnologia
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1935/brasil-e-uniao-europeia-reforcam-parceria-estrategica-no-setor-de-ciencia-e-tecnologia

25/05/2016 - Marcos Pereira e José Serra acertam manter a complementaridade entre 
MDIC e MRE
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1938/marcos-pereira-e-jose-serra-acertam-manter-a-complementaridade-entre-mdic-e-mre

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/1892/agenda-legislativa-da-ped-brasil

Lançamento do Programa Brasil Inteligente - Nova Etapa do Programa Nacional de Banda 
Larga (PNBL)

09/05

Reunião Presidente / VP / Diretoria P&D Brasil - Planejamento Estratégico P&D Brasil10/05

SEMINAR IN AERONAUTICS - Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro16/05

Reunião CNI - PL 6252/2013 – Margem de Preferência23/05

Audiência Pública Câmara dos Deputados - Apresentação da CNI da Agenda Legislativa 
da Indústria18/05

Seminário Nacional Smart Grids Brasil 2016 - Propostas para Políticas Públicas e Industriais 
para Implantação de Redes Elétricas Inteligentes no Brasil18/05

Audiência Pública CCTCI Senado - Fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
com o Ministério das Comunicações24/05

Em continuidade às atividades 
planejadas para a Câmara Temática 
CIDHADE 2020 / Cidades Inteligentes da 
P&D Brasil, os integrantes do grupo de 
trabalho reuniram-se em Brasília para 
seu 3º encontro com o objetivo de 
elaborar a versão final do projeto 
técnico Cidades Inteligentes, além de 
discussões em torno do projeto de 
viabilidade financeira e projeto de 
gestão e planejamento de Workshop. 
Ficou programado uma próxima 

reunião para o dia 06 de junho na sede da associada Intelbras. [...]

BRASÍLIA

3ª REUNIÃO CÂMARA TEMÁTICA CIDHADE 2020 / CIDADES INTELIGENTES P&D BRASIL

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1937/3%C2%AA-reuniao-camara-tematica-cidhade-2020---cidades-inteligentes-ped-brasil SAIBA MAIS

BRASÍLIA

CONSULTA PÚBLICA MCTI – REGULAMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

http://www.participa.br/marcolegalcti/regulamentacao-do-marco-legal-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao SAIBA MAIS
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O MCTI está promovendo processo de Consulta Pública para Regulamentação do Marco 
Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. A primeira fase consiste em colher subsídios para a 
elaboração de uma primeira minuta de Decreto, 
por meio da opinião pública sobre os dispositivos 
da Lei até o dia 12 de junho. Em seguida abre-se 
um novo prazo de mais 30 dias para a elaboração 
interna de uma minuta de regulamentação, além 
de um relatório, a partir das contribuições 
recebidas na Consulta. A segunda fase da consulta 
ao público é a discussão da minuta do Decreto, 
com contribuições a serem apresentadas a cada 
um dos dispositivos. Após o período da Consulta, 
os trabalhos se concentrariam no MCTI para 
elaboração de uma proposta final de 
regulamentação, sem prejuízo de novas rodadas 
de discussão. [...]

BRASÍLIA

LANÇAMENTO DO PROGRAMA BRASIL INTELIGENTE - MINICOM

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1914/brasil-inteligente-vai-levar-fibra-optica-para-70*-dos-municipios-ate-2019 SAIBA MAIS

O Ministério das Comunicações lançou 
o programa Brasil Inteligente, uma nova 
etapa do Programa Nacional de Banda 
Larga (PNBL). O objetivo da iniciativa é 
universalizar o uso da internet no país 
por meio da fibra óptica, levar a 
internet rápida para 30 mil escolas 
públicas e investir na inovação e no 
desenvolvimento do 5G, a quinta 
geração das telecomunicações móveis. 
Para levar a fibra óptica para as 
pequenas e médias cidades, atendidas 

por provedores menores, o MC vai destinar R$ 400 milhões até 2019 para o Fundo 
Garantidor de Infraestrutura. [...]

3ª Reunião Câmara Temática P&D Brasil CIDHADE 2020 / Cidades Inteligentes23/05

Reunião PL 6252/2013 Margem de Preferência – Chefe de Gabinete Dep. Rogério Peninha30/05

Reunião CONJUR MCTI - Regulamentação Código de Ciência, Tecnologia e Inovação31/05


