
Agenda P&D Brasil e SICOOB

A P&D Brasil, representada pela Presidente Executiva, Rosilda Prates
e pela Relações Institucionais e Governamentais, Ketty Lins, se reuniu
na sede da entidade em Brasília, com representantes do Banco
SICOOB, para debates acerca do Programa Finep Aquisição
Inovadora.

A agenda teve como propósito impulsionar a operacionalização do
Programa de Financiamento da Finep, a fim de promover o
desenvolvimento tecnológico, pela aquisição de produtos com
reconhecimento de Tecnologia Nacional nos termos da Portaria MCTI
950/2006.

Brasília

SAIBA +

Câmara Temática Agronegócio 
P&D Brasil

A Câmara Temática Agronegócio da P&D Brasil, presidida pela
Conselheira Débora Presotto, promoveu agenda com o Presidente da
Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas – CSMIA, da
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos.

A agenda teve como objetivo apresentar o mapeamento e topologia
das soluções das empresas associadas aplicadas ao ambiente do
agronegócio, construído pela Câmara Temática da P&D Brasil e
estreitar o relacionamento com a Câmara Setorial da Abimaq, tendo
em vista a complementariedade das entidades.

SAIBA +

Virtual

CCT - Conselho Nacional de Ciência e 
Tecnologia 

Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil, Conselheira do
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), participou de
agenda do colegiado para apresentação dos resultados da Consulta
Pública acerca do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
– SNCTI e da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação –
PNCTI.

A estruturação do SNCTI tem por objetivo atender o art. 219-B da
Constituição Federal, que instituiu o SNCTI e determinou a sua
organização em regime de colaboração entre entes, tanto públicos
quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação.

Virtual

SAIBA +

Câmara do Turismo 4.0

A P&D Brasil participou da reunião da Câmara do Turismo 4.0,
coordenada conjuntamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI) e Ministério do Turismo (MTUR).

Em pauta foram apresentadas ações do MCTI para impulsionar o
desenvolvimento e a implementação de Tecnologias Digitais no
Turismo, e um catálogo de soluções do Instituto Ciudades del Futuro.
Além disso, foi divulgado o edital “Programa Turismo Futuro Brasil”,
que visa selecionar destinos para trabalhar o modelo “Destinos
Turísticos Inteligentes” em alguns eixos, por meio do SEBRAE e BID.

SAIBA +

Virtual

Subgrupo Técnico de Temas 
Internacionais do GT-Ciber

A P&D Brasil, como membro do Grupo de Trabalho Ciber da Anatel,
tem acompanhado as discussões do Subgrupo Técnico de Temas
Internacionais (SGT – Temas Internacionais), que vêm se reunindo
semanalmente em conjunto com as Comissões Brasileiras de
Comunicação.

O objetivo do grupo é de conjugar os esforços para a construção e
defesa dos posicionamentos brasileiros nos órgãos regionais e
internacionais de telecomunicações nos temas referentes à
Segurança Cibernética, considerando as competências da Anatel,
bem como para a internalização de padrões e melhores práticas
discutidas nesses fóruns e organizações.

virtual

SAIBA +

P&D Brasil homenageia os Deputados 
Marcos Pereira e Vitor Lippi 

A P&D Brasil entregou placa de homenagem ao Deputado Federal
Marcos Pereira (REP/SP), Presidente do Partido Republicanos, e ao
Deputado Federal Vitor Lippi (PSDB/SP), em reconhecimento à
dedicação na promoção do desenvolvimento tecnológico nacional e
fortalecimento da indústria no Brasil.

Interlocutores chave, que contribuem significativamente para a
construção de políticas públicas em prol da soberania tecnológica do
Brasil.

SAIBA +

Brasília

GT de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Gabinete de Transição

Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil, participou da
reunião de Coordenação do Grupo Temático de Ciência, Tecnologia e
Inovação do Gabinete de Transição, do novo governo federal que
assume em 2023.

A reunião ocorreu de forma híbrida, mobilizando entidades
empresariais representativas do setor produtivo, entidades
científicas e acadêmicas, movimentos sociais, parlamentares, para
colher contribuições sobre a temática de Ciência, Tecnologia e
Inovações, para subsidiar o Gabinete de Transição do Governo
Federal.

Virtual

SAIBA +

Cerimônia de Abertura da 19ª semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia

A P&D Brasil, representada pela Presidente Executiva, Rosilda Prates
e pela Relações Institucionais e Governamentais, Ketty Lins,
participaram da Cerimônia de Abertura da 19ª Semana Nacional de
Ciência, Tecnologia, com o tema “Bicentenário da Independência: 200
anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”, promovida pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em Brasília.

O evento é promovido anualmente pelo MCTI com o objetivo de
mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de
temas e atividades de C&T, valorizando a criatividade, a atitude
científica e a inovação.

SAIBA +

Brasília

Seminário Resultados de Projetos 
Executados com Recursos PPI

P&D Brasil, representada pela Gerente de Relações Institucionais e
Governamentais, Ketty Lins, participou como palestrante do Painel
Vantagens e Benefícios para as empresas que aportam recursos no
PPI, realizado durante a 19º Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, promovida pela Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI) em Brasília.

No painel, Ketty Lins, destacou as oportunidades de desenvolvimento
tecnológico geradas a partir das temáticas abarcadas pelos PPIs
(Programas e Projetos Prioritários de Interesse Nacional), para a área
de TICs. Além do papel da entidade em promover agendas que engaje
os diversos atores do ecossistema e instigue o transformar e o
ambiente inovador entre estes e as associadas, sendo os PPIs um
relevante instrumento para impulsionar essas novas tecnologias.

Brasília

SAIBA +

Diálogos da MEI - Mobilização 
Empresarial pela Inovação

A Presidente Executiva da P&D Brasil, Rosilda Prates, participou da
reunião virtual do Comitê de Líderes da MEI – Mobilização
Empresarial pela Inovação, sob a coordenação da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

Em pauta, foi apresentado o Sistema de Ciência, Tecnologia e
Inovação do Governo dos EUA e a sua contribuição para
produtividade e competividade. Além disso, foi discutido sobre as
vantagens competitivas das empresas brasileiras no contexto da
disputa pela reindustrialização e como a CNI/MEI contribui com isso.

SAIBA +

Virtual

Solenidade 25 anos ANATEL

Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil e Ketty Lins,
Relações Institucionais e Governamentais, acompanharam em
Brasília a solenidade em comemoração aos 25 anos da ANATEL –
Agência Nacional de Telecomunicações.

Participaram da cerimônia o Presidente da Anatel, Carlos Baigorri, o
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Paulo Alvim, a
Secretária Executiva do Ministério das Comunicações, Estella Dantas,
os Conselheiros da Anatel, Artur Coimbra, Moisés Queiroz e
Emmanoel Campelo.

Brasília

SAIBA +

100 Anos do Rádio 

A convite do Ministério das Comunicações, Rosilda Prates, Presidente
Executiva da P&D Brasil, acompanhou presencialmente na sede do
Ministério das Comunicações em Brasília, a solenidade em
comemoração aos 100 anos do Rádio.

O evento foi realizado em parceria com a Empresa Brasil de
Comunicações (EBC), e homenageou, 55 radiodifusores, emissoras,
entidades e personalidades do setor durante a cerimônia. Cada um
dos escolhidos recebeu uma medalha em bronze, confeccionada pela
Casa da Moeda e pela Pasta, para celebrar a data.

SAIBA +

Brasília
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Rosilda Prates, Presidente da P&D Brasil, 
é destaque no Caderno Valor de Inovação 

Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil, é destaque no
Caderno Especial de Inovação do Valor, na matéria “Políticas
Públicas”, Avanços Exigem boa Articulação, por Ediane Tiago, para o
Valor de São Paulo.

Na matéria Rosilda destaca, “Quando a inovação é produzida no país,
85% da riqueza gerada fica dentro das fronteiras”, enfatizando a
importância do fomento a inovação, por meio de políticas de
incentivos como a Lei do Bem e a Lei de Informática. “Quando há
investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação, há melhorias na
educação, na saúde e na qualidade de vida das pessoas”, defendeu
Rosilda Prates em sua fala.

São Paulo

Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil, é destaque no
Caderno Especial Telecomunicações do Valor, na matéria “Estratégia
colaborativa acelera inovação”, Lideranças devem comandar e
estimular os esforços internamente e entre os stakeholders, por Katia
Simões, para o Valor de São Paulo.

Na matéria Rosilda destaca em sua fala, durante Painel da Futurecom
2022 que, “Se juntos fizermos algo, não será melhor?” A provocação
feita por Rosilda Prates, Presidente da P&D Brasil, associação que
reúne empresas de base tecnológica com agressivo potencial de
inovação, joga luz sobre um conceito que ganha força: a colaboração.
Segundo ela, as pessoas precisam aprender a fazer rede, a buscar a
inovação, a várias mãos.

P&D Brasil é citada em matéria do Valor 
sobre o Ambiente de Colaboração

São Paulo

SAIBA +

SAIBA +
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