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2º Encontro de Articulação da Rota Estratégica para o Futuro da Indústria Paranaense - 
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Quando: 03 de maio de 2011 
Início: 08:30 - Término: 11:30 

Local: Auditório 1 Unindus – CIETEP 
Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico -Curitiba 

 
Confirme sua presença até o dia 29/04/11 pelo e-mail: oraide.woehl@fiepr.org.br 

ou pelo telefone: 41 3271-7471 

 

P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 

» Lhamas servem de "barriga de aluguel" para 
filhotes de alpacas  
» ExpoLondrina 2011 exibe pela primeira vez um 
animal clonado 
» Pesquisa apresenta novidades no genoma da 
galinha 
» Vaca geneticamente modificada produz leite 
semelhante ao humano 
» Cabras transgênicas produzem proteína usada 
em tratamento de imunodeficiência 
» Cabras transgênicas brasileiras produzem leite 
com medicamento 
» Seleção genômica, o novo desafio da pecuária 
» Mosquitos transgênicos serão soltos na Bahia, 
para combater a dengue 
» Católica do Porto desenvolve requeijão 
probiótico em laboratório 
» Leões são mais diversos geneticamente do 
que o esperado 
» Organismo unicelular pode explicar origem do 
reino animal 
 

NUTRIÇÃO E MELHORAMENTO ANIMAL 
 
» Marchigiana: Raça volta à Feicorte com 40 
animais em exposição 
» China estimula melhoramento genético de raças 
próprias 
» Confinamento bovino é destaque em Vilhena  
» Biofórmula Leite melhora a produção do rebanho e 
já está no mercado 
» Sumitomo promove seminário na AveSui 
» Brahman: Primeiro clone será registrado durante a 
ExpoZebu 
» Programa de distribuição de sêmen melhora 
genética do gado 
» Big Frango participa de simpósio nos EUA 
» Touro Campeão Brasileiro de peso será destaque 
na Expogenética 
» “Zebu: Tecnologia e Qualidade” é o tema da 
ExpoZebu 2011 
» Entrevista: Do ambiente ao DNA - Seminário da 
Associação Nacional dos Criadores e 
Pesquisadores debaterá temas ligados à seleção 
bovina nesta sexta-feira, dia 15 de abril 
» Genômica aplicada à pecuária  
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RECURSOS HUMANOS 
 
» Brasil sediará o XXIV Congresso Mundial de 
Avicultura em 2012, que comemora os 100 anos 
da WPSA 

» ACA: novas atrações na Expoalagoas 
Genética 2011  

» Intervet/Schering-Plough em eventos 
» Embrapa Geneplus reúne produtores e 
técnicos em Campo Grande 
» Ensino Avançado CRV Lagoa lança Curso 
Performance em Manejo de Cria 
» Unimar apresenta clones de gado e insere 
alunos na prática científica  
» Cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Unimar têm aula sobre clonagem 

 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
» Instituto de pesca: Há 42 anos fortalecendo o setor 
pesqueiro paulista 
» Ministério da Agricultura reforça controle e normas 
de vacinas contra febre aftosa 
» UE não consegue acordo sobre clonagem e venda 
de transgênicos 
» Brasil caminha para ser livre da febre aftosa 
» Setor avícola reivindica energia mais barata no 
Paraná 
» Alterada norma para entrada de aves no país 
» Animais da ZAV não precisam de quarentena para 
participar da Expogrande 2011  
 
 

ECONOMIA 
 
» Presidente nacional do GIR leiteiro quer 
fomentar produção em MT 
» Poli-Nutri inaugura unidade em Treze Tílias 
» Poli-Nutri no Sul 
» Leilão reúne animais das raças Nelore e 
Girolando e espera movimentar mais de R$ 1 
milhão 
» Embrapa Cerrados realiza leilão de Nelore 
marca BRGN no dia 16 de abril 
» Ovinocultura leiteira: rendimento em dobro 
» AveSui mostrará a ascensão do Brasil no 
cenário mundial 
» Indústria de rações cresceu mais de 5% em 
2010 
» Venda de embriões - Alta Genetics 
» Ameaça indiana 
» Merck e sanofi-aventis decidem manter 
separados os negócios em saúde animal 
» Produtores de suínos da Argentina protestam 
contra importações do Brasil 
 

 

SAÚDE ANIMAL 
 
» Suínos e aves em foco 
» Pfizer Saúde Animal participa do Seminário 
Nacional de Criadores e Pesquisadores e recebe 
homenagem  

» Pode estar na incubação uma das respostas para 
os problemas de pernas do frango 

» Phibro Animal Health participa do 6º Encontro 
Confinamento: Gestão Técnica e Econômica 
» Coreia do Sul se concentra no combate à 
Influenza Aviária 
» Em Israel, Doença de Newcastle continua 
desafiando a avicultura 
» Influenza Aviária de baixa patogenicidade na 
Holanda e nos EUA 
» Comissão sul-americana se reúne no Recife para 
discutir a febre aftosa 
» Biogénesis-Bagó divulga nota 
» Adapec participa de Encontro Internacional sobre 
Febre Aftosa em Pernambuco 
» Tecnoshow Comigo terá participação de grandes 
empresas de saúde animal 

» Campanha nacional “Eu que Vacino!” 

» Profilaxia em leitões pós-desmame ganhará 

reforço com a entrada de nova vacina no mercado 
» Aprovada no Brasil nova vacina GM contra doenças que 
afetam as aves 
» Bayer reúne líderes mundiais de suínos na China 
para discutir sanidade 
 
 

ARTICULAÇÃO ENTRE ATORES 
 
» 1º Fórum Integrall de Suinocultura 
» Novas tecnologias da Embrapa Suínos e Aves 
» As mudanças da imagem do agronegócio 
nacional de aves e suínos no exterior será tema 
de palestra na AveSui 2011 
» Acre e Bolívia lançarão campanha contra a 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
» FINEP vira banco público para financiar pesquisa 
e desenvolvimento 
» Nanofábrica produz nanocápsulas para 
medicamentos 

» Super pele artificial supera sensibilidade da pele 
humana 
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aftosa em conjunto 
» Agroceres PIC participa do Fórum Integrall de 
Suinocultura 

» Acordo de cooperação científica com a 

Dinamarca é fechado pela FAPESP 
» FAPESP assina acordo com universidades 
canadenses 
» Exposição Brasileira do Cavalo Mangalarga 
2011 é atração especial na Expo Londrina 

Foto: 
Divulgação 

 
» América do Sul discute combate à febre aftosa 
» Crescimento da Pen Ar Lan 
» Pecuária de corte: Entidades trabalham na 
criação de selo para a carne goiana 
» Genética: Sudão vai importar material genético 
de gado zebu brasileiro 
» Setor suinícola prepara novidades e marca 
presença na AveSui 
» Caprinocultura de Leite é tema de workshop 
durante a Feinco 

 

» Nelore MS completa 19 anos de existência em 11 
de abril 
» Inspeção sanitária alcança 87% da carne de 
frango produzida no Brasil 
» Poly Blow oferece qualidade e ideias inovadoras 
para embalagens plásticas 
» Eficiência energética: faltam projetos na indústria 
» Rumo aos ciborgues: componente eletrônico é 
feito com sangue humano 
» Projeto Extensão Industrial Exportadora vai 
auxiliar mais empresas a exportar 

» Probio integra interesses diversos em torno da 
biodiversidade 
» O Administrador que enverede para o ramo do 
agronegócio –sistemas produtivos – terá grandes 
possibilidades de sucesso 
» Pequenas e médias empresas terão espaço no 
Parque Tecnológico da UFRJ  

» Morte de morcegos pode causar prejuízos 
econômicos e ambientais 
» Animais que hibernam vivem mais 
» Cogumelo do sol é eficaz contra leishmaniose 
» Brasil torna-se parceiro desejado para a inovação 
em biotecnologia 
» O lixo de volta à linha de produção 
» Rainha da Espanha visita pandas nascidos por 
inseminação 
» Benefícios socioambientais da biotecnologia são 
rentáveis 
» Boehringer Ingelheim finaliza aquisição da unidade 
de Fremont da Amgen nos EUA 
» Exclusiva: Alltech apresenta soluções para 
alimentar o mundo até 2050  
» Organização europeia cobra bem-estar dos 
animais ao Mercosul 

 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS - EDITAIS 

» Prêmio José Reis Divulgação Científica e Tecnológica - O Prêmio José Reis de Divulgação 
Científica e Tecnológica é destinado às iniciativas que contribuam significativamente para tornar a 
Ciência, a Tecnologia e a Inovação conhecidas do grande público. Inscrições até 20 de maio de 2011. 
 
» Edital CNPq Nº 01/2011 
- Seleção pública de propostas para a execução de projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (P&D&I), no âmbito da cooperação científica e tecnológica com a Suíça. Data limite para 
submissão das propostas 15 de maio de 2011. 
 
» Edital MCT/SETEC/CNPq Nº 75/2010 - RHAE Pesquisador na Empresa 
O presente Edital tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem 
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País. 
Datas para submissão de propostas: 
2ª Rodada: 20/04/2010 a 03/06/2011 
3ª Rodada: 20/07/2010 a 02/09/2011 
  
» Programa de Apoio à Organização de Eventos Técnico-Científicos 2010 
- Os projetos serão apoiados com recursos do Fundo Paraná, instituído pela Lei Estadual 12.020/98. 
Data limite para submissão de propostas: de agosto/2010 a abril/2011 No mínimo 75 dias de 
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antecedência. 
  
» Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 
- Com o objetivo de Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e produtos inovadores no 
País por meio da associação entre instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas, além de 
dinamizar a obtenção de direitos de propriedade industrial e intelectual pelas ICTs e pelas empresas 
nacionais, mediante concessão de incentivos fiscais a projetos de pesquisa científica e de inovação 
tecnológica, os projetos podem ser apresentados a qualquer tempo para apreciação (fluxo contínuo). 

DESTAQUES FIEP 

Curitiba irá discutir o futuro das cidades na 
CICI2011 - Segunda Conferência Internacional 
de Cidades Inovadoras, organizada pelo Sistema 
Fiep, vai reunir 4 mil pessoas e mais de 200 
municípios de todo o mundo entre 17 e 20 de 
maio 
  
A Feira Inovatec Paraná 2011 – Feira de 
Negócios em Inovação Tecnológica entre 
Empresas, Universidades e Instituições de 
Pesquisa, acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de 
maio de 2011, no CIETEP, Curitiba - PR 

Luciano Coutinho fala a empresários paranaenses 
sobre Investimento e Inovação 
BNDES anuncia maior aporte financeiro para 
garantir inovação 
Mulheres querem maior participação no mundo dos 
negócios 
Consultores do C2i e SENAI Empresa passam a 
atender juntos, de forma unificada, as empresas no 
Paraná 
Fórum Sul-Brasileiro de Investimentos 
XI Conferência Anpei de Inovação Tecnológica 
 

EVENTOS – 2010/ 11 

 
NACIONAIS 
 
» 1º FARA – Fisiologia Aplicada à 
Reprodução Animal 
- 18 e 19 de abril de 2011, Centro de 
Convenções da Unesp/FCAV, Jaboticabal – SP 
 
» AveSui 2011 
- 17, 18 e 19 de maio, Florianópolis - SC 
 
» Global Forum America Latina  
- 3 a 5 de agosto de 2011, Foz do Iguaçu – PR 
 
» Fórum de Líderes em Suinocultura 2011 
- 14 e 15 de setembro, Foz do Iguaçu – PR 
 
 

 
INTERNACIONAIS 
 

» VI SINSUI – Simpósio Internacional de 
Suinocultura 
- 10 a 13 de maio de 2011, Porto Alegre - RS 
 
» Mercoláctea Milk Fair – Feira Internacional do 
Setor Lácteo 
- 11 a 14 de maio, Parque de Exposições Tancredo 
Neves, Chapecó - SC 
 
» 6th International Symposium on Emerging and 
Re-emerging Pig Diseases 
- 12 a 15 de junho de 2011, Barcelona – Espanha 
 
» 2º Congresso da OIPORC 
- 21 a 24 de junho de 2011, Lisboa – Portugal 
 

 

PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (http://www.inpi.gov.br/) 
A pesquisa das patentes foi realizada diretamente no site do INPI através de palavras-chave. Para maiores 

detalhes em caso de interesse, copie e cole o número da patente diretamente na área de pesquisa do site INPI. 
Todos os documentos de patentes publicados na Base de Dados do INPI a partir de agosto de 2006 estão 

disponíveis integralmente. A base disponibiliza patentes ainda entre os anos de 1982 e 1999. Os documentos 
digitalizados estão hospedados no site do Escritório Europeu de Patentes (informações INPI) 

 
Nº Patente Depositante Inventor Título 
PI0701832-0 Augusto Reinaldo Pimentel 

Guimarães (BR/CE) 
Augusto Reinaldo 
Pimentel Guimarães 

Módulo de Ácidos graxos para nutrição 
humana ou animal 

PI0613746-6 Instituto Superior de 
Agronomia (PT) / Virgílio 
Borges Loureiro (PT) / 
Ricardo Manuel de Seixas 
Boavida Ferreira (PT) / Sara 
Alexandra Valadas da Silva 

Ricardo Manuel de 
Seixas Boavida Ferreira / 
Artur Ricardo Nascimento 
Teixeira / Sara Alexandra 
Valadas da Silva 
Monteiro / Virgílio Borges 

Polipeptídeo extraído de plantas do 
gênero Lupinus ou produzido de forma 
recombinante, sequência de 
nucleodídeos que o codifica e sua 
utilização em nutrição animal, como 
promotor de crescimento de plantas e na 
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Monteiro (PT) / Artur Ricardo 
Nascimento Teixeira (PT) 

Loureiro luta contra fungos patogênicos. 

PI0607557-6 Bayer Animal Health GmbH 
(DE) 

Dirk Mertin / Bernard 
Schmidt / Ute Spiecker-
Hauser 

Redução de digestibilidade de fósforo 
em nutrição animal 

PI0514794-8 Hill's Pet Nutrition, INC. (US) Kim Gene Friesen / Ryan 
Michael Yamka 

Métodos para fornecer nutrição para um 
animal, para promover o bem estar de 
um animal, para prescrever uma dieta de 
bem estar para um animal, e para 
construir uma matriz de composições 
alimentícias para uma espécie animal, 
ração para um animal, sistema auxiliado 
por computador, Kit, e, meio para 
comunicar informação sobre ou 
instruções para ministrar e administrar 
uma ração 

PI0507256-5 Basf Aktiengesellschaft (DE) Andreas Habich / Jörg 
Braun 

Formulação de enzima sólida ou líquida 
estabilizada, processo para a 
preparação de grânulo(s) contendo 
fosfatase, grânulo(s) contendo enzimas, 
processos para a preparação de uma 
ração animal, ou uma pré-mistura ou 
precursor para uma ração animal e para 
a preparação de uma composição, ou 
uma pre-mistura ou um precursos 
adequado para nutrição humana, uso de 
formulação sólida e/ou líquida 
estabilizada, e, processo para promover 
o crescimento de um animal e/ ou 
melhorar a taxa de conversão do 
alimento. 

 

LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR 

Decreto nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007 – institui a política de desenvolvimento da Biotecnologia, cria o Comitê 
Nacional de Biotecnologia e dá outras providências. 
 
Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005 – Lei de Biossegurança 
 
Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 – Regula direitos e obrigações relativas à Propriedade Industrial. 
 
Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997 – Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. 
 
Medida Provisória nº 2.186-16 de 23 de agosto de 2001 - Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da 
Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 
associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação 
e utilização, e dá outras providências. 
 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL - SANIDADE AVÍCOLA – Documento contendo Lei estadual 11.504, decretos 
estaduais nº 2792, 3004 e outros. 

 
 

O Informativo dos Observatórios SESI/ SENAI/ IEL do Paraná – Setor Biotecnologia – Animal é uma produção mensal. 

Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema FIEP é contra o SPAM. As ideias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do 

Sistema FIEP. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br ou oraide.woehl@fiepr.org.br 

 

http://rotabiotecanimal.wordpress.com/ 
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