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JOTA realiza webinar sobre propriedade intelectual
como ferramenta de desenvolvimento 

Especialistas e porta-vozes de órgãos públicos dis-
cutem as oportunidades das licenças para inovação
Na próxima terça-feira (8/11), a Casa JOTA recebe
especialistas e representantes do setor público para
discutir o cenário para a propriedade intelectual no
Brasil e as oportunidades de parcerias pú-
bico-privadas para o desenvolvimento de tec-
nologias.

O webinar começa às 9h, com transmissão ao vivo
pelo YouTube. O evento tem patrocínio da
Interfarma. Faça a sua inscrição para participar do
webinar.

Entre as questões abordadas estão as parcerias rea-
lizadas pelos laboratórios farmacêuticos durante a
pandemia de Covid-19 para desenvolver e aumentar
a produção de vacinas e medicamentos. Os sistemas
dePropriedade Intelectual robustos eeficientes per-

mitem que a indústria pesquise e desenvolva ino-
vação em saúde e atraem investimentos para os
países, incentivando a troca de conhecimento entre
os laboratórios.

Estão confirmadas as presenças de Komal Kalha, di-
retora-associada de propriedade intelectual e política
comercial da Federação Internacional de Fabricantes
Farmacêuticos & Associações (IFPMA); Shirley
Meschke, legal director nos Laboratórios Pfizer;
Maximiliano Arienzo, chefe da divisão de pro-
priedade intelectual do Itamaraty; Antonio Marcio
Buainain,professor do Instituto deEconomia daUni-
camp; e Liane Lage, diretora de patentes, programas
de computador e topografias de circuitos Integrados
do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI).

Luísa Saraiva De AraújoRogério Studart
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ABAPI firma parceria com Federação de
Propriedade Intelectual - Migalhas 

Foi assinado, em Cannes, na França, um Acordo de
Cooperação entre a ABAPI - Associação Brasileira
dos Agentes de Propriedade Industrial e a In-
ternational Federation of Intellectual Property At-
torneys - FICPI. A parceria visa incrementar a
visibilidade de ambas as organizações e a sublinhar a
importância do Agente, ao promover eventos na-
cionais e internacionais e trocar informações de es-
pecialistas sobre PI.

(Imagem: Pexels)

O acordo foi assinado pelo Presidente da FICPI, Ju-
lian Crump, pelo presidente da ABAPI Alvaro Lou-
reiro Oliveira, pelo Vice-Presidente da FICPI, Ivan

Ahlert e pelo Vice-Presidente da ABAPI, Gabriel Di
Blasi.

A ABAPI criará um comitê formado pelos as-
sociados brasileiros da FICPI este comitê cuidará da
implementação das interações entre as duas en-
tidades, incluindo comunicação, resoluções e in-
crementos relevantes para a área de PI.

Desta forma, a comunidade brasileira ficará atua-
lizada com o que há de mais moderno na esfera in-
ternacional de PI e a FICPI terá a oportunidade de
obter mais membros brasileiros e mais acesso à rea-
lidade das práticas brasileiras.
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