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Rede MCTI-Embrapii de Inovação 
em Inteligência Artificial (IA)

A P&D Brasil passou a integrar o Comitê Consultivo da Rede MCTI-EMBRAPII de
Inovação Artificial (IA). A iniciativa é uma parceria do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI) com a EMBRAPII, associada aliada da P&D Brasil
e irá trazer para o setor produtivo um ecossistema de inovação interdisciplinar,
capacitado para apresentar soluções tecnológicas nas mais diversas áreas. A
P&D Brasil será representada no Comitê pela Presidente Executiva, Rosilda
Prates, e pelo Conselheiro da entidade, Octávio Carradore.

A Rede trará importantes contribuições ao ecossistema de inovação brasileiro,
integrando as competências de centros de pesquisa de excelência, de modo a
facilitar às empresas parceiras o acesso a capacidades técnicas e potencial de
pesquisa, e desenvolvimento e inovação (PD&I) a partir da atuação conjunta
dos centros credenciados como Unidades Embrapii e com competências
específicas em IA.

BRASÍLIA

SAIBA +

Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria e Delitos contra a 
Propriedade Intelectual (CNCP)

P&D Brasil, entidade colaboradora do CNCP, participou da 5ª reunião ordinária
2020 do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual – CNCP, fórum vinculado à Secretaria Nacional do
Consumidor do Ministério da Justiça.

Entre os temas debatidos, foi reiterado o prazo de envio das principais
atividades realizadas pelos órgãos do CNCP relativas ao combate à pirataria,
contrabando, aos delitos contra propriedade intelectual e aos crimes
correlatos, para compor o relatório anual; a atualização dos representantes dos
órgãos de governo no CNCP; a publicação de edital para contratação de
consultor para pesquisa ampla sobre a pirataria no Brasil e informações sobre o
chamamento público dos novos membros efetivos.

Também foram apresentadas as entidades selecionadas na 1ª fase do Edital
CNCP, para escolha de representantes da sociedade a compor o Conselho como
membros efetivos, sendo a P&D Brasil uma das associações aprovadas nessa
fase inicial.

BRASÍLIA

SAIBA +

Grupos de Trabalho da Câmara 
AGRO 4.0

A P&D Brasil representada pela Presidente Executiva, Rosilda Prates, e pela
Relações Institucionais e Governamentais, Ketty Lins, participaram da Reunião
dos Grupos de Trabalho da Câmara AGRO 4.0, coordenada pelo Ministério da
Agricultura (MAPA) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Na reunião foi apresentado, pela Diretoria do Departamento de Apoio à
Inovação do MAPA, as Diretrizes de Inovação para a Agropecuária. Também foi
discutido entre os membros a metodologia de trabalho a ser implementada
pela Câmara AGRO 4.0, bem como definido um cronograma para as próximas
reuniões dos Grupos de Trabalho da Câmara e discutido os prazos e
responsáveis dostrabalhos de cada GT.

Também acompanharam a agenda representantes das empresas associadas:
CEITEC, DATACOM, FURUKAWA, HT MICRON e WEG.

BRASÍLIA

SAIBA +2ª Reunião de Conselho 
P&D Brasil

Os membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria da P&D Brasil
reuniram-se virtualmente, devido à pandemia da Covid-19, para a 2ª Reunião
Ordinária 2020 de Conselho da associação.

Em pauta foram debatidos temas estratégicos no radar da entidade, além das
agendas das Câmaras Temáticas da P&D Brasil, grupos de trabalho que
discutem ações definidas de acordo com os princípios e diretrizes da
entidade, com objetivos alinhados com as estratégias da associação.

A reunião foi coordenada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo
Andrade, e pela Presidente Executiva da P&D Brasil, Rosilda Prates.

BRASÍLIA

SAIBA +

Os membros da Câmara Temática Política Industrial e Tributária da P&D
Brasil, sob a coordenação do Vice-Presidente Antonio Carlos Porto,
reuniram-se por videoconferência, para debates de temas estratégicos que
impactam os negócios das empresas associadas.

Dentre os assuntos em pauta foram debatidos sobre a expectativa de
atualização do Decreto 10.356/2020, que regulamenta a Lei de Informática,
as últimas atualizações sobre a Reforma Tributária que tramita no
Congresso Nacional e sobre a dificuldade que as empresas associadas estão
enfrentando, em relação ao fornecimento de determinadas matérias-
primas, durante esse período de pandemia.

Participaram da agenda representantes das empresas associadas CONTROL
iD, DATACOM, FURUKAWA, HT MICRON, IMS, INTELBRAS, KHOMP,
LANDIS+GYR, NHS, PADTEC, PARKS, PRYSMIAN e WEG.

BRASÍLIA

SAIBA +

Câmara Temática Política 
Industrial e Tributária P&D Brasil

A Câmara Temática Financiamentos da P&D Brasil se reuniu por
videoconferência, sob a Coordenação da Presidente Executiva da P&D Brasil,
Rosilda Prates, para apresentação do Convênio firmado entre BRDE, SICOOB,
ABRINT e P&D BRASIL, para operacionalização do Programa FINEP Aquisição
Inovadora Telecom, na opção descentralizada. Importantíssima iniciativa da
P&D Brasil para a expansão dos negócios das empresasassociadas.

O convênio é exclusivo para fornecedores associados da P&D Brasil e clientes
provedores de internet associados ABRINT. A iniciativa tem por objetivo
promover o desenvolvimento tecnológico, pela aquisição de produtos com
reconhecimento de tecnologia nacional nos termos da Portaria MCTI
950/2006, exclusivamente para as NCMs 8517 e 8544.70.

BRASÍLIA

SAIBA +

Câmara Temática Financiamentos 
P&D Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Embaixada
Britânica no Brasil assinaram no último dia 10 de setembro de 2020,
Memorando de Entendimento com foco no desenvolvimento do acesso
digital.

Com a publicação do Memorando, a P&D Brasil, representada por sua
presidente, Rosilda Prates, e a Relações Institucionais e
Governamentais, Ketty Lins, se reuniu com a Assessoria Internacional da
Anatel para melhor entendimento do objeto do termo de cooperação e
para apresentar o projeto técnico da Câmara Temática Cidades
Inteligentes da P&D Brasil, o CIDHADE 2020, como uma oportunidade de
implementação de acesso digital nos pequenos municípios.

BRASÍLIA

SAIBA +

ANATEL –
MeD para Acesso Digital

30ª Edição dos Diálogos da MEI

A P&D Brasil participou da edição especial que marcou o 30º DIÁLOGOS da
MEI – Mobilização Empresarial pela Inovação. A edição foi realizada em
parceria com o BID para debates sobre as Compras Públicas para Inovação.

Em pauta foram apresentadas as prioridades da MEI para melhor uso do
poder de compra do Estado e a importância do instrumento para alavancar
inovação empresarial; as compras públicas num contexto de avanços e
desafios para o Marco Legal de CT&I; o cenário brasileiro de compras
públicas para inovação; e as experiências internacionais, apresentadas pelo
BID.

BRASÍLIA

SAIBA +

Comissão Mista para Reforma 
Tributária

Em outubro, a comissão mista da reforma tributária se reuniu uma única
vez para realização de audiência pública, buscando analisar aspectos
técnicos das propostas de reforma tributária em tramitação, com a
participação da assessora especial do Ministro da Economia, Vanessa
Canado, do Diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Appy, do
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto,
e do ex-deputado federalLuiz Carlos Hauly.

Os trabalhos da Comissão Mista da Reforma Tributária foram prorrogados
até o dia 10 de dezembro de 2020, em ato conjunto do Presidente do
Senado Federal Davi Alcolumbre e do Presidente da Câmara dos
Deputados RodrigoMaia.

A P&D Brasil tem subsidiado o Grupo de Trabalho Reforma Tributária da
associação com informações recorrentes sobre o tema.

BRASÍLIA

SAIBA +

Covid-19 Brasil: Medidas 
Governamentais

A P&D Brasil tem compartilhado com seus associados, semanalmente,
informativo com o compilado das principais medidas editadas pelo Governo
que visem minimizar os impactos da crise da pandemia do Covid-19 no
Brasil, para facilitar o monitoramento das empresas associadas quanto as
medidas implementadas até o momento.

O informativo tem o propósito de destacar as principais medidas que
impactam diretamente o setor produtivo, bem como subsidiar as empresas
associadas com informações relevantes que impactam suas decisões
estratégicas dentro das organizações.

Acompanhe todas as nossas publicações!
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26/10

Brasília/DF – MCTI

Cerimônia Lançamento dos Peer
Reviews realizados pela OCDE

21/10

Brasília/DF – FINEP
Reunião Finep/BRDE/Sicoob/P&D 
Brasil/ABRINT - Programa 
Aquisição Inovadora Telecom

14/10

Brasília/DF – Ministério da Justiça

Reunião CNCP - Conselho Nacional 
de Combate à Pirataria e Delitos 
contra a Propriedade Intelectual

16/10

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião de Conselho P&D Brasil

13/10

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Câmara Temática Política 
Industrial e Tributária P&D Brasil

13/10

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Presidência, Vice-
Presidentes e Diretoria P&D Brasil

05/10

Brasília/DF – Senado Federal

Audiência Pública da Comissão 
Mista da Reforma Tributária com 
Formuladores Técnicos

01/10

Brasília/DF – FINEP

Reunião Finep/BRDE/Sicoob/P&D 
Brasil/ABRINT – Programa 
Aquisição Inovadora Telecom 

01/10

Brasília/DF – Anatel

Reunião Assessoria Internacional 
Anatel – Memorando Anatel e 
Embaixada Britânica (Programa 
Acesso Digital)

26/10

Brasília/DF – CNI

Reunião do Comitê de Líderes da 
MEI - Mobilização Empresarial 
pela Inovação

06/10

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Câmara Temática 
Financiamentos P&D Brasil   
Programa Finep Aquisição 
Inovadora Telecom

27/10

Brasília/DF – MCTI/MAPA

Reunião dos Grupos de Trabalho 
da Câmara Agro 4.0

29/10

Brasília/DF – Ministério da 
Justiça

CNCP - Assembleia Extraordinária 
de Seleção dos membros da 
Sociedade Civil - Edital de 
Chamamento Público n º1/2020

29/10

Brasília/DF – MCTI

Lançamento Rede MCTI-Embrapii
de Inovação em Inteligência 
Artificial (IA)

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

07/10/2020
Finep/MCTI lança par de editais sobre bieconomia (de Subvenção e Cooperativo ICT) em parceria com a Alemanha
A quinta-feira, 8/10, marcouo primeiro dia do Green Rio 2020, edição totalmente onlineem razão da pandemia do novo Coronavírus.

09/10/2020
Consulta Pública - Política Nacional de Espaço
Trata-se de consulta à sociedade a respeito de proposta parauma Política Nacional de Espaço, a ser estabelecida por decreto presidencial.

15/10/2020
Anatel e Receita apreendem 243 mil equipamentos de Telecom de julho a setembro
Agência será incluída no rol de órgãos anuentes do Sistema Integradode ComércioExterior (Siscomex)

20/10/2020
MCTI e Ministério do Turismoassinam acordo para promoção do Turismo 4.0
As duas pastas vão trabalhar para a adoção de novas tecnologias do setor por meio da adoção da Internet das Coisas (IoT), criação de Polos Tecnológicos,
Fóruns de Inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias

22/10/2020
Descomplica Trabalhista: governo lança programa de eliminaçãoda burocraciapara geração de oportunidades
Em cerimônia no Palácio do Planalto, foram revogados 48 atos obsoletos do Ministério da Economia, assinada norma trabalhista modernizada do
Agronegócio e um módulosimplificado do eSocial

23/10/2020
Governo anuncia novo eSocial Simplificado
Sistema substituirá o atual em 2021 e segue premissas de modernização, simplificaçãoe respeito aos investimentos já feitos pelas empresase profissionais

27/10/2020
Programa Brasil Mais é retomado com objetivo de ampliara produtividadedas empresas do país
Iniciativa vai oferecer consultorias, apoio técnico e capacitação para melhorar a gestão e apoiar a adoção de tecnologias digitais a cerca de 120 mil
empresas

30/10/2020
Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil 2020 a 2031
Conheça o mais novo plano de longo prazo para o Brasil

Acesse                 a lista completa de notícias da P&D BrasilAQUI!
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MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA
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