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NOTÍCIAS DO SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO
PIPE abre chamada de propostas para primeiro ciclo de 2015
=>Prazo final para a submissão de projetos é dia 2 de fevereiro. Estão reservados até R$ 15 milhões para o
atendimento às propostas selecionadas.
BNDES define novas regras para concessão de financiamentos
=>PSI foi prorrogado, mas aumentaram as taxas de juros, assim como para as outras linhas que apoiam
inovação.
BNDES financia fábrica de equipamentos para energia solar do Brasil
=>Pure Energy receberá R$ 26 milhões para produzir painéis fotovoltaicos em Alagoas. Operação é parte
do Inova Energia.
Governo cria programa de P,D&I para defesa cibernética
=>Medida quer estimular ações de defesa cibernética, como mecanismo de apoio civil do MCTI para a
implementação da Estratégia Nacional de Defesa.
Novo titular do MDIC anuncia agenda para aumento da competitividade
=>Armando Monteiro diz que agenda terá foco em cinco temas, como estímulo à inovação e
aperfeiçoamento do sistema de governança da competitividade.
"Comércio exterior é prioridade irrecusável", afirma ministro
=>Confira trechos da entrevista concedida pelo novo titular do MDIC, Armando Monteiro, após solenidade
de transmissão do cargo, em Brasília.
MP aumenta limite de repasse da União ao BNDES e à Finep
=>Proposta aumenta em R$ 50 bilhões o limite de incentivos financeiros repassados. MP será analisada por
comissão mista.
Comissão aprova recursos do FAT para apoio tecnológico a microempresa
=>PL destina 3% da arrecadação do Fundo para programa. O projeto tramita em caráter conclusivo e
precisa passar por mais duas comissões.
Brasil pode ter programa para incentivar uso de 'terras-raras'
=>Senado já aprovou a criação da iniciativa, que agora deve ser analisada pela Câmara dos Deputados.

Empresa anuncia programa de estágio para pós-doutorado
=>Bayer está oferecendo vagas no âmbito do Ciência sem Fronteiras, com foco em projetos voltados para
P,D&I em agronomia e fármacos.
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NOTÍCIAS DOS ASSOCIADOS
Siemens registra 9% de aumento no número de patentes em 2013-2014
Vale testa uso de fibra de coco na pelotização de minério de ferro
BNDES aprova R$ 650 milhões para investimentos da Fiat em MG
CISB seleciona 26 projetos de inovação envolvendo Brasil e Suécia
INT ampliará capacidade de pesquisa do biodiesel a partir de microalgas
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