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DESTAQUE 

Fevereiro marca o início das atividades da Articulação da Rota Estratégica 

 

Os Observatórios SESI/SENAI/IEL agendaram dois encontros da Articulação 
da Rota Estratégica do Setor de Biotecnologia Animal no dia 27 de 
fevereiro,  marcando oficialmente o início das atividades do ano 2012.  Na 
reunião da manhã estiveram reunidos os participantes do grupo “Formação 
de banco de dados de animais com potencial para o melhoramento 
genético”. A expectativa é que o projeto facilite o gerenciamento das 
propriedades rurais e proporcione condições de estabelecer programas de 
melhoramento genético animal. O período da tarde foi marcado pela reunião 
da equipe de projeto que pretende realizar no segundo semestre uma 
Rodada Tecnológica (Universidade-Empresa) para Produtos 
Biotecnológicos no Setor de Nutrição Animal. Leia mais. 
  

Os encontros acontecem periodicamente e  já estão com a data definida: 
 

 Incremento na Sanidade Animal – 05 de março, 9h às 11h, Cietep, Curitiba-PR.  
 Valor Econômico do Resíduo na Indústria Animal – 05 de março, 14h às 16h, Cietep, Curitiba-PR.  
 Rodada Tecnológica para Produtos Biotecnológicos no Setor de Nutrição Animal – 26 de março, 14h às 

16h, Cietep, Curitiba-PR.  
 Formação de Banco de Dados de Animais com Potencial para o Melhoramento Genético – dia 30 de março 

de 2012, 13h30 às 17h00, Cietep, Curitiba-PR.  
  

Quem tiver interesse em participar dos próximos encontros não deixe de entrar em contato pelo e-mail 
adriane.bainy@fiepr.org.br ou pelo telefone (41) 3271-7468. 

 

NOTÍCIAS 

 
P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 
» Alface transgênica ajudará no diagnóstico da dengue 
» Carne artificial pode começar a ser produzida ainda 
em 2012 

 
 

» Elanco investe em P&D no Brasil 

 
GENÉTICA E MELHORAMENTO ANIMAL 

 
» 58º Congresso Brasileiro de Genética terá como tema Genética 
e Sustentabilidade 
» A inseminação artificial ainda é pouco usada 
» Abertas as inscrições para Workshop de Genômica 
» Workshop sobre Genômica discute avanços 
» DEP Genômica criada pela Jacarezinho e Conexão Delta G 
» Brasil lidera expansão mundial dos transgênicos pelo terceiro 
ano consecutivo 
» Comercialização de genética angus cresce 33% em 2011 
» Seleção genômica para melhorar a qualidade da carne bovina 

FOTO: Encontro da Articulação da Rota Estratégica do 
Setor de Biotecnologia Animal, novembro de 2011. 
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» EUA: pesquisadores vêm ao Brasil conhecer 
tecnologia reprodutiva 
» Geneticistas e bioquímicos identificam gene de maciez da 
carne de cordeiro na Austrália 
» Inovação e tecnologia no XIII Simpósio Brasil Sul 
de Avicultura 
» Mapa e UFSC promovem curso de Inovação 
no Agronegócio 
» Nanopartículas magnéticas ajudam a entender atuação 
de de células-tronco 
» O carneiro é um dos animais domésticos mais prolíferos 
» Pesquisa entre paulistas e americanos pode valer US$ 
4 milhões 
» Saiba mais sobre o mosquito da dengue transgênico 
» Ultrassom como contraceptivo masculino é demonstrado 
em animais 

 
» CRV Lagoa promove curso de melhoramento genético na pecuária 
de corte 
» Governo apoia municípios em projetos de melhoramento genético 
de bovinos 
» IATF: Araucária se consolida no mercado de prestação de serviços 
» Jacarezinho insemina 12 mil fêmeas Nelore em 2012 
» Mato Grosso do Sul utiliza técnicas de fertilização para 
bovinos pantaneiros 
» Nasce primeira bezerra do projeto de melhoramento genético de 
Rio Verde 
 

NUTRIÇÃO ANIMAL 
 

» Alemanha abaterá animais após confirmar presença de 
cloranfenicol em ração 
» Alltech inicia projeto na área de Nutrigenômica 
» Evialis amplia fábrica de São Lourenço da Mata para 
produzir ração de peixe 
» GBH Biotecnologia entra no mercado de avicultura, 
bovinocultura e suinocultura 
» Governo promove leilão de trigo para ração animal 
na sexta-feira 
» Ministério da Agricultura revê níveis de minerais 
em rações 
» Pastagem de inverno aumenta produção pecuária 
» Piscinas biorreativas podem produzir biocombustível e 
proteínas para nutrição animal 
 

 
 

» Pós-doutorado em nutrição de aves com Bolsa 
da FAPESP 
» Proteases podem reduzir o custo da dieta de aves 
» Produção mundial de ração chega a 873 milhões 
de toneladas 
» Tectron Nutrição e Saúde Animal realiza o primeiro Feed 
& Tech 
» Trigo pode substituir o milho em ração no Rio Grande 
do Sul 
» Ubabef ressalta importância de estudo sobre uso de arroz 
na ração 
 

MEIO AMBIENTE NA INDÚSTRIA ANIMAL 
 

» Ambiência e novos conceitos para a avicultura brasileira 
» Brasil ganha seu primeiro laboratório de biogás 
» Termina o período de defeso do camarão-rosa no Norte e Nordeste 
» Sanex recebe placa de Projeto Destaque no Prêmio Ozires Silva 
» Código Florestal é prioridade no Congresso Nacional 
» Show Rural Coopavel enfatiza Sustentabilidade, Biotecnologia, 
Inovação e Proteção Ambiental 
» Presidente da Fiep visita Show Rural em Cascavel 
» Senar oferece curso online sobre meio ambiente 
» Marfrig isola curtume para vistoria 
» Embrapa Suínos e Aves ajuda a formatar centro de referência 
em Biogás 

 
O  futuro centro será o único do mundo com ênfase em biogás. 

 
» AveSui 2012 abre espaço para discussão dos temas: Biomassa, 
Bioenergia e Reciclagem na Indústria Animal 
» ONU visita projeto paranaense de produção de energia 
e biofertilizante 

BIOSSEGURIDADE 
 
» Estados recebem auditoria do Mapa 
» Ministério divulga fazendas aptas a exportar para a UE 
» Frigoríficos poderão ser obrigados a fornecer informações 

SAÚDE ANIMAL 
 
» Aumento dos casos do vírus Schmallenberg coloca Rússia em alerta 
» Europa: quase 400 propriedades deram positivo para o 
vírus Schmallenberg 
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para o abate 
» Gado irregular apreendido na fronteira será abatido 
» Paraguai inicia campanha de vacinação contra a 
febre aftosa 
» Mapa aprova controle paraguaio para exportação 
de carne 
» Paraguai: Senacsa analisa controlar rebanho bovino 
com chip 
» Tocantins comemora 15 anos sem aftosa em 2012 
» Lixo responde por 53% dos potenciais criadouros de 
mosquito da dengue 
» OIE confirma foco de aftosa na China 
» Transporte de comida entre os países tem 
algumas restrições 
» Curso de formação de oficiais de controle animal 
abre inscrições 
» BioSafe promove curso de segurança alimentar 
em pescados 
» Especialização em Rastreabilidade Animal 

» Schmallenberg Virus: Primeiras imagens de cordeiros afetados 
» Vírus schmallenberg atinge a Inglaterra 
 

 
Vírus Schmallenberg pode  “arruinar a indústria ovina” do Reino Unido. 
 

» Brasil pode mudar classificação de risco para EEB 
» Semana decisiva para o Brasil na OIE 
» Casos de raiva bovina no Paraná 
» Secretaria da Agricultura orienta produtores sobre casos de 
raiva bovina 
» Vacinação antirrábica será realizada em 11 municípios do Oeste 
do Paraná 
» CellVet capacita veterinários para o tratamento com células-tronco 
em animais 
» Nova vacina da Ceva será usada em programa de combate à 
Laringotraqueíte Infecciosa das Aves 
» Workshop ameaças sanitárias para cadeias de carne 
 

ECONOMIA 

 
» Agroindústria brasileira registra queda de 2,3% em 2011 
» Só em 2014, oferta de boi irá retomar os patamares 
de 2008 
» Confinamento poderá dobrar nos próximos 5 anos 
» Austrália registra aumento do abate e da produção de 
carne bovina 
» Brasil será o principal exportador de carne bovina em 
2012 
» Exportações de frango do Paraná batem recorde em 2011 
» Mato Grosso do Sul registra o maior rebanho da história 
em 2011 
» Paraná registra a maior alta na produção industrial 
de 2011 
» Receita com exportações de aves do Paraná crescem 
20,8% em 2011 
» Rússia deve responder sobre fim do embargo na próxima 
semana 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS e RECURSOS HUMANOS 
 

» Aves de companhia poderão ser isoladas em domicílios 
» Chilenos conhecem ações do Mapa para as cooperativas 
» Lei do bem 
» Entrevista: Saiba mais sobre a Lei do Bem 
» Frente Parlamentar da Agropecuária entrega pauta de 2012 ao 
Ministro da Agricultura 
» Mapa atualiza regras para qualidade do leite 
» Prazo de registro de patentes no INPI cai para cinco anos 
» Raupp toma posse como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação 
» Richa renova apoio do governo ao agronegócio 
 

ARTICULAÇÃO ENTRE ATORES 
 
» Agendados os Encontros de Projetos da Articulação da 
Rota Estratégica para o Futuro da Indústria Paranaense do 
Setor de Biotecnologia Animal 
» Parceria com prefeitura vai melhorar produção leiteira no 
Norte do Estado 
» Setor aposta em parceria com o Sebrae para aumentar 
consumo de carne suína no País 
» Brasil e China terão centro de pesquisa conjunto para 
inovação em nanotecnologia 
» UFPR oferece especialização em Biotecnologia e Biologia 
Molecular Aplicada à Agroindústria 
» Inscrições abertas para mestrado em Ciência Animal e 
em Biotecnologia 
 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
» Empresas deveriam investir mais em inovação 
 

 
Dia da apresentação do Programa Criative da Sanex, implantando com o 

auxilio do C2i - SENAI. 
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» Finep prepara nova linha de crédito – A conta especial Inova Brasil 
» Incubadora Tecnológica abre edital para novos projetos 
 

DESTAQUES FIEP 
 
»  Evento realizado na Fiep irá apresentar programa 
para fomento à inovação 
 

 
A Inventta e o Senai Inovação realizam no dia 8 de março (9h-
12h), no Cietep, o Café com Fomento. Um encontro que irá 
apresentar e discutir as oportunidades de fomento internacional. 
 

 
» Palestra – O Brasil em alta: o que isso significa para a Indústria 
exportadora brasileira e paranaense? 
 
A palestra será promovida pela FIEP e C2i no dia 08 de março, no horário 
das 14:30h às 18:00h. As inscrições são gratuitas. 
 

EVENTOS/ CURSOS 
NACIONAIS 
 

» AveSui América Latina/ AveSui Reciclagem Animal/ 
Biomassa & Bioenergia 
- 02 a 04 de abril de 2012, Expo Center Norte, São Paulo, SP 
 
» VII Congresso Internacional de Medicina Veterinária/ II 
Seminário Internacional Caballiana 
- 21 e 22 de abril de 2012, Quality Resort & Convention Center, 
Itupeva – SP 
 
» XIII Simpósio Brasil Sul de Avicultura e IV Poultry Fair 
- 17 a 19 de abril de 2012, Chapecó – SC  
 
» IV Congresso e XI Simpósio Sobre Nutrição de Animais de 
Estimação 
- 08 a 09 de maio de 2012, São Paulo – SP  
 
» IX Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal 
- 12 a 15 de junho de 2012, João Pessoa – PB 
 
» XXIV Congresso Mundial de Avicultura (WPC 2012) 
- 05 a 09 de agosto de 2012, Centro de Convenções de Salvador, 
Bahia – Brasil 
 
» VII Congresso Brasileiro de Células-Tronco e Terapia 
Celular 
- 03 a 06 de outubro de 2012, Fecomércio, São Paulo –SP  
 
» XXI Congresso Latino-Americano de Microbiologia (CLAM 
2012)  
- 28 de outubro a 1 de novembro de 2012, Mendes Convention 
Center, Santos – SP  
 

INTERNACIONAIS 
 

» 8º Simpósio Internacional sobre Influenza Aviária  
- 01 a 04 de abril de 2012, Royal Holloway, University of London, UK 
 
» 28º Simpósio Internacional de Saúde e Nutrição Animal da Alltech 
- 20 a 23 de maio de 2012, Lexington, Kentucky, USA 
 
» Congresso Internacional da Sociedade de Veterinários de Suínos 
(IPVS) 
- 10 a 13 de junho de 2012, Coreia do Norte  
 
» Congresso Mundial de Saúde Animal Asia 2012 
- 11 a 14 de junho de 2012, Singapura, China. 
 
 
» Convenção Internacional BIO 
- 18 a 21 de junho de 2012, Boston Convention & Exhibition Center, 
Massachusetts, EUA. 
Considerado o maior evento mundial do setor de biotecnologia, a Convenção 
Internacional BIO 2011, que aconteceu entre 27 e 30 de Junho, em 
Washington D.C., teve a participação pioneira do Brasil no bloco das sessões 
internacionais. A Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec), com o apoio do Sebrae, 
apresentou cinco casos de sucesso de empresas brasileiras na convenção de 
2011.  Leia mais.
 
» Conferência da Sociedade Internacional de Genética Animal 
- 15 a 20 de julho de 2012, Cairns, Queensland, Austrália. 
 
» 10º Congresso Internacional de Biologia Celular 
- 25 a 28 de julho de 2012, Riocentro Convention Center, no Rio de Janeiro – 
RJ. 
 
» 17º Simpósio Internacional de Reprodução Animal (ICAR 2012)  
- 29 de Julho a 02 de Agosto de 2012, Vancouver, British Columbia, Canada. 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS – EDITAIS 
 
» Edital MCT/CNPq/FINEP – ARC  
- Apoio financeiro a projetos de eventos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do 
País. Início da contratação das propostas aprovadas a partir de janeiro/2012. 
 
» Chamada de Projetos CNPq/ Fraunhofer n°03/2012  
- Programa Ciência sem Fronteiras. Data limite para submissão de propostas 16/03/2012. 
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» Chamada nº 12/2011 - Fundação Araucária 
- Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa. Data limite para submissão de propostas 19/03/2012. 
 
» Chamada de projetos no 06/2011 da Fundação Araucária 
- Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos. 19/03/2012.  
 
» Programa CAPES/ NUFFIC e BRANETEC 
- Para promoção de intercâmbio Brasil-Holanda de docentes e pesquisadores e estudantes. 20/03/2012. 
 
» Chamada de projetos nº 14/2011 - Fundação Araucária 
- Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores. Programa Primeiros Projetos (PPP). 26/03/2012. 
 

PATENTES: BASE DE PESQUISA (Scirus for scientific information only) 
Palavra-chave: animal nutrition 

Nº Patente 
Data 

depósito 
Inventores Depositante Título da patente Abstract 

EP2401924 (A1) 04/01/2012 

HAYARD LARRY 
HARLAND [US]; 
KATS LAUREN 

JAY [US]; YAMKA 
RYAN MICHAEL 

[US] 

Hills Pet 
Nutrition Inc 

[Us] 

Methods for enhancing 
palatability of 

compositions for animal 
consumption 

 

Zeolite is added to animal food 
composition in amounts sufficient to 
enhance palatability, preferably in 

amounts of from about 0.01% to about 
4% by weight of the composition. The 
compositions containing zeolite are 

ingested more frequently and at a higher 
rate by animals, particularly finicky 

animals or older animals that tend not to 
eat enough food to maintain their health 

WO2012007568 
(A1) 

19/01/2012 

HEWSON- 
ADRIAN [GB]; 
LEAVESLEY 
CRAIG [GB]; 

SIMPSON JAMES 
[AU]; 

RAUBENHEIMER 
DAVID [NZ] 

Merial Ltd [US]; 
Biolex MARS 

INC [US]; 
HEWSON- 

[GB]; 
LEAVESLEY 
CRAIG [GB]; 

SIMPSON 
JAMES [AU]; 

RAUBENHEIM
ER DAVID [NZ] 

Food Product 

 

The present invention relates to a 
nutritionally complete pet food product 

comprising at least two compositions for 
use in a method of reducing calorie 

intake in a companion animal. 

 

EP2409981(A1) 25/01/2012 

STEER BRIAN 
[US]; CALLEN 
WALTER [US]; 

HEALEY SHAUN 
[US]; PULLIAM 
DERRICK [US] 

VERENIUM 
CORP [US]; 
SYNGENTA 

PARTICIPATIO
NS AG [CH] 

Glucanases, nucleic 
acids encoding them 

and methods for 
making and using them 

 

The invention relates to polypeptides 
having glucanase, eg endoglucanase, 

mannanase, xylanase activity or a 
combination of these activities, and 

polynucleotides encoding them. 
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