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NOTÍCIAS 

Sericicultura gera cooperação e desenvolvimento sustentável no Paraná  

Setor gerou mais de vinte mil empregos diretos e indiretos no interior do estado. Um relatório 
da SEAB confirmou o Paraná na liderança da produção de seda, com 92,3% da produção 

nacional, nos dois últimos anos. A participação no PIB do estado foi de R$ 27 milhões. 

Os fatores climáticos, as parcerias firmadas com o poder público do Estado, através da 
SEAB/EMATER, SETI/ Fundação Araucária, Prefeituras Municipais, Universidade Estadual de 
Maringá, Universidade sem Fronteiras e diversas empresas que atuam na cadeia produtiva da 

seda, parecem compor uma fórmula importante para o desenvolvimento do setor. Nova 
Esperança está entre os municípios que participam com a maior produção do bicho-da-seda. 

Um arranjo entre os parceiros está permitindo um aumento na renda dos produtores do bicho 
da seda, que além de cultivarem as larvas até a produção dos casulos, estão comercializando 
os produtos em forma de artesanato. Vários artigos já são vendidos para a França e, estarão 
fazendo parte das ofertas aos turistas nas 12 cidades que sediarão os jogos da Copa 2014 no 

Brasil. Leia mais 

P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» Lobo-guará atropelado por caminhão faz tratamento com 
células-tronco, volta a andar e é reconduzido à liberdade 
 

G1 
 
» Enzima de salamandra pode ajudar na regeneração 
de órgãos 
» Suíno Light e sem gene do estresse 
» Australianos descobrem que tubarões são daltônicos – 

NUTRIÇÃO E MELHORAMENTO ANIMAL 
 
» Primeira Tese sobre clonagem animal no Nordeste 
do Brasil é da UECE 
» Empaer realiza melhoramento genético com a 
raça índio gigante em Mato Grosso 
» Melhoramento de cabras 
» Avesso da Bela, exemplo da genética funcional e 
produtiva da Fazenda Bela Alvorada, seleção Nelore 
Zan 
» Ovinos: Reprodutores já têm alto padrão de 
qualidade 
» Banco de genes na batalha contra a extinção 
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ataques podem agora ser mais fáceis de evitar 
» Primeira Tese sobre clonagem animal no Nordeste do 
Brasil é da UECE 
» Japoneses querem recriar mamute nos próximos cinco 
anos 
» Grupo Publique conquista conta da CRI Genética  
» Cientistas do Reino Unido criam frango que não 
transmite gripe aviária 
» Engenharia genética eleva produção de carne no país 

Maria 
Carlos Reis 

 
» Nascem os primeiros filhos dos Caprinos 
Transgênicos produzidos na UECE 
» Clonagem de animais contribui para a saúde humana 
- Medicina veterinária já permite reabilitação de 
animais que antes seriam sacrificados 
 

ECONOMIA 
 
» Ourofino fatura 27% do mercado de IATF  
» Balanço da vacinação contra febre aftosa revela 
crescimento do rebanho de bovinos e bubalinos em MT 
» Suinocultores e abatedouros de SC discutem rumos para 
setor 
» Suinocultura comemora aumento no consumo e prevê 
um bom 2011 
» Mercado de genética bovina cresce em 2010 
» Lallemand abre nova unidade de produção de levedura 
TITAN®, face à grande demanda por leveduras 
vivas protegidas 
» Grande oferta de reprodutores Dorper e White Dorper 
 

Foto: Murilo 
Goes 

 
» Plantel de ovinos cresce, mas ainda é insuficiente 
» Biodiversidade tem valor inestimável 
» Chapecó se prepara para o maior evento da cadeia 
produtiva de leite de Santa Catarina 
» Organização coletiva gera desenvolvimento no Rio 
Grande do Sul  
» Biobell Technologies amplia capacidade de atendimentos 
a pecuaristas 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
» Organizar a suinocultura do Oeste de Santa 
Catarina é o primeiro passo para a certificação 
» Avicultura terá novas normas ainda em 2011 
» Avicultura terá novo conceito sanitário em 2011 
» Avicultura recebe OIE para análise de projeto 
» Em seis anos, Lei de Inovação investe cerca de 
R$ 2 bi em empresas inovadoras 
» União Europeia faz auditoria na Avicultura gaucha 
 

Correio do Povo/ Agromundo 

 
» Ministra e governador confirmam parceria para 
agilizar liberação de licenças para maricultura em 
SC 
» MAPA investiga fraude na comercialização de 
sêmen bovino em Minas Gerais 
» Sêmen só deve ser comprado de 
estabelecimentos credenciados 
 

SAÚDE ANIMAL 
 
» Veterinários publicam carta com plano de combate à 
leishmaniose 
» Investimentos em prevenção contra a febre aftosa cresceram 
1.700% 
» O Prion causador da Encefalopatia Espongiforme Bovina 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
» História da pecuária Nacional 
» Revitalização da Apicultura Catarinense 
» Governo federal apura fraude com sêmen de touro  
» Tubarões de casa nova: Projeto Tamar, na praia 
do Forte (BA), ganha tanque de 200 mil litros 
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(BSE) pode ser transmitido pelo ar 
» Lobo-guará atropelado por caminhão faz tratamento 
com células-tronco 
» Vacinação de aves: com vacinas diluídas na água 
de beber 
» EUA anunciam nova vacina contra a Doença 
de Newcastle 
» Avicultura de SC vai adotar sistema 
de compartimentalização 
» Influenza e aftosa colocam Coreia do Sul em alerta 
sanitário e, não são casos isolados 
» Surto de Febre Aftosa nas Coreias do Sul e do Norte 
» Caminhos novos para antibióticos 
» Vacinas diluídas na água de beber 
» Rio das Ostras promove vacinação de equinos 
 

Jornal do Brasil/ Agromundo 
 
» Castração suína pode ser abolida 
» Pecuaristas de MT gastaram R$ 50 milhões com vacinas 
contra febre aftosa 
» Cuidados com frangos de corte no alto verão 
» Hiperprolificidade e leitões de baixa viabilidade 
» Inspetoria Veterinária interditou 244 propriedades no 
Interior do Município de Cachoeira do Sul - RS 
» Influenza Aviária e Newcastle desafiam avicultura no 
Hemisfério Norte 
» Gripe aviária no Japão 
» Falha na biosseguridade ajuda a disseminar vírus a IA no 
Japão 
» Castração bovina: os benefícios que compensam os 
riscos  
 

 

 
O tubarão-lixa é uma espécie com alto risco de desaparecimento 

na natureza 
 

» Milhares de pessoas protestam em Berlim por 
causa de dioxinas em animais 
» Manejo dos dejetos durante a época das chuvas – 
Por Karolina Von Zuben Augusto 
» Mais de 90 mil pessoas visitaram Quinta 
Pedagógica 
» Teuto lança produto probiótico 
» O II Simpósio Internacional sobre Gerenciamento 
de Resíduos Agropecuários e Agroindustriais 
(Sigera) acontecerá em Foz do Iguaçu 
» Carne de frango é a mais ecológica das carnes 
» Pressão de consumidores provoca mudanças de 
embalagens na indústria 
» Amazônia devolve 800 mil filhotes de tartaruga ao 
rio  
» Ovinocultura ganha reforço nas Alagoas 
» Expoinel - Previsão de Faturamento: R$ 11 
milhões 
» IZ prepara índices econômicos de seleção para 
melhoramento de bovinos 
» Pecuária Biológica – uma alternativa viável 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS - EDITAIS 

» FINEP lança chamada com R$ 360 milhões para infraestrutura de pesquisa – Data final para envio 
eletrônico da proposta 24/03/2011. Data final para envio da cópia impressa 25/03/2011. 
 
Edital CNPq Nº 73/2010 
Seleção pública de propostas para a execução de projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(P&D&I) em biomassa e biotecnologia, no âmbito do Convênio CNPq/JST (Japão). Data limite para submissão 
de propostas 22.02.2011 
 
» Edital CNPq Nº 72/2010 
Seleção pública de propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País, apoiando atividades de pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação, no âmbito dos Convênios Bilaterais de cooperação científica e tecnológica 
internacional com a Alemanha. Data limite para submissão de propostas 28.02.2011 
 
» 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: 
1ª Rodada: 27/12/2010 a 18/02/2011 
2ª Rodada: 20/04/2010 a 03/06/2011 
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3ª Rodada: 20/07/2010 a 02/09/2011 
 
» Ciência e tecnologia terá R$ 106,4 milhões em 2011 – Recursos são do Fundo Paraná 
 
» CHAMADA DE PROJETOS nº 13/2010 - Cooperação Bilateral Fundação Araucária/INRIA 
Seleção pública de propostas para intercâmbio de pesquisadores de instituições públicas de ensino superior e 
pesquisa do Estado de Paraná e do INRIA, França, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica entre o Institut 
National de Recherche en Informatique et Automatique - INRIA, França, e a Fundação Araucária. Data Limite 
para submissão de propostas 01.03.2011. 
 
» Chamada de Projetos nº 12/2010 - Programa de Apoio a Publicações Científicas 
A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná, vinculada à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) do Estado do Paraná, em conformidade com suas 
finalidades, torna pública a presente Chamada que estabelece as normas e condições para a submissão de 
projetos ao PROGRAMA DE APOIO A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS. Data limite para submissão de 
propostas 28.03.2011. 
 
» 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 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 

» MBA Inovação - PRÉ-INSCRIÇÕES 

MBA Internacional em Gestão Estratégica da Inovação. 
Com módulo internacional totalmente incluso. 
Início do curso: 26.03.2011 
 
» Pós-Graduação – Gestão de Recursos Humanos para 
a Indústria 
Inscrições até o dia 16.02.2011 
Início do curso: 25.02.2011 
 

» Empresas podem emitir guia da Contribuição 
Sindical pela internet - Recolhimento é obrigatório e, 
calculado de acordo com o capital social do negócio; 
prazo para pagamento é 31 de janeiro 
 
» Conheça o portfólio de produtos e serviços do 
Centro Internacional de Inovação - C2i 
 
» MBA Indústria está lista dos melhores do Brasil 
 
» Cresce importação de produtos prontos e 
exportação perde rentabilidade 

EVENTOS – 2010/ 11 

NACIONAIS 

 
» III Exposição Inéditos em Pista - Mangalarga 
Marchador 
- 3 a 6 de fevereiro de 2011, Betim - MG 
 
» VI DINAPEC - A Dinâmica Agropecuária - é um evento 
promovido pela Embrapa e parceiros que tem como 
objetivo transferir tecnologias agropecuárias para 
produtores rurais, estudantes e técnicos. 
- 23 a 25 de fevereiro de 2011, Embrapa Gado de Corte, 
Campo Grande - MS 
 
» Global Forum America Latina  
- 3 a 5 de agosto de 2011, Foz do Iguaçu - PR 
 
 

INTERNACIONAIS 
 

» 60th Western Poultry Disease Conference and 
ACPV Workshop 
- 20 a 23 de março de 2011, Sacramento – 
Califórnia (EUA) 
 
» II Simpósio da Cadeia Produtiva de 
Bubalinocultura 
1th International Symposium of Buffalo 
Production Chain 
- 07 a 09 de abril de 2011, UNESP – Botucatu SP 

 
» 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 
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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) 

Palavra-chave: vacina 
 
Nº Patente Depositante Inventor Título 
PI0900961-2 Fundação Oswaldo 

Cruz (BR/RJ) 
Lain Carlos Pontes de 
Carvalho / Geraldo Gileno de 
Sá Oliveira / Washington 
Luis Conrado dos Santos / 
Márcia Cristina Aquino 
Teixeira / Lenita Ramires dos 
Santos / Andrea Mendes 
Pereira / Nathanael de 
Freitas Pinheiro Jr. / Patricia 
Oliveira Meira Santos / 
Cristiane Garboggini Melo de 
Pinheiro / Ricardo 
Evangelista Fraga / Osvaldo 
Pompílio de Melo Neto / 
Franklin Barbalho Magalhães 
/ Edimilson Domingos da 
Silva / Antonio Carlos Gomes 
/ Marco Antonio Araujo 
Silvany 

Uso de antígenos de Leishmania em 
método diagnóstico, vacina e terapia para 
Leishmaniose 

PI0802976-8 Laboratórios 
Vencofarma do Brasil 
Ltda (BR/PR) 

Ronald Irineu Paleari Formulação liofilizada para obtenção de 
vacina contra bactérias Corynebacterium 
pseudotuberculosis  

PI0800804-3 Genoa Biotecnologia 
S/A (BR/SP) 

Cristina de Oliveira Massoco Vacina terapêutica para melanoma em 
equinos 

PI0700924-0 Genoa Biotecnologia 
S/A (BR/SP) 

Cristina de Oliveira Massoco Vacina terapêutica para sarcóide em 
equinos 

PI0606015-3 Universidade de São 
Paulo - USP (BR/SP) 

Maria Cristina Roque 
Antunes Barreira / Ana 
Carolina Rusca Correa Porto 
/ Luis Eduardo dos Santos 
Ferraz / Luciana Colbachini 
Ferraz / José César Rosa / 
Sandra Maria de Oliveira 
Thomaz 

Composição terapêutica à base de 
imunoglobulinas para tratamento de 
mamíferos, suplemento alimentar para 
mamíferos à base de imunoglobulinas, 
vacina ou produto imunoterápico para 
aplicação em mamíferos, processo de 
obtenção de imunoglobulinas a partir do 
colostro bovino e uso de tais 
imunoglobulinas 

PI0604365-8 The Board Of Regents 
For Oklahoma State 
University (US) 

José de Jesus de La Fuente 
/ Katherine M. Kocan / 
Consuelo Garcia-Almazan / 
Edmour F. Blouin 

Polipeptídeo isolado, composição de vacina 
anti-carrapato de múltiplas espécies, e, uso 
dos mesmos 

PI0603490-0 Universidade Federal 
de Minas Gerais 
(BR/MG) 

Carlos Alberto Pereira 
Tavares / Ana Paula Salles 
Moura Fernandes / 
Christiane de Freitas 
Abrantes / Eduardo Antonio 
Ferraz Coelho / Ricardo 
Tostes Gazzinelli 

Processo para vacina recombinante contra 
a Leishmaniose Visceral Canina contendo 
antígeno recombinante A2 e que permite a 
distinção sorológica entre animais 
vacinados e animais infectados 

PI0602669-9 Fundação Butantan 
(BR/SP) 

Ana Lucia Oller Nascimento / 
Patricia Antonia Estima 
Abreu / Fernanda de Oliveira 
Neves 

Processo de clonagem, expressão e 
purificação de proteína de Leptospira sp. 
por DNA recombinante, processo de 
obtenção de sequência de polinucleotideo 
com potencial vacinal e diagnóstico, 
clonada em vetores de expressão em 
mamíferos ou não, para vacina de DNA, 
composição com potencial vacinal a base 
da dita proteína, composição para 
diagnóstico ou para detecção in vitro de 

http://www.inpi.gov.br/
http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Patentes


infecção por Leptospira sp. 
PI0613039-9 Boehringer Ingelheim 

Vetmedica, INC. (US) 
Michael B. Roof / Jeremy J. 
Kroll 

Vacina contra Lawsonia e métodos de uso 
desta 

PI0603619-8 Universidade Federal 
de Pelotas (BR/RS) 

Odir Antônio Dellagostin / 
Fabricio Rochedo Conceição 

Processo de preparação de vacina contra a 
pneumonia enzoótica suína e vacina obtida 

 

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 – Agrícola e Florestal 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 
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