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NOTÍCIAS 

Convite 3º Encontro de Articulação da Rota Estratégica para o Futuro da Indústria Paranaense  

Biotecnologia Aplicada à Indústria Animal 

 
Data: 05/08/2011 (sexta-feira) 

Início: 12H00 (boas vindas com almoço) 
Trabalhos em grupos: 13H30 às 17H30 
Local: Auditório 2 Unindus – CIETEP 

Endereço: Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico - Curitiba 
(Estacionamento gratuito no local) 

 
Solicitamos a gentileza da confirmação de presença até o dia 01/08/11 respondendo este e-mail ou pelo telefone: 41 3271-7471. 

 

P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» Vacina cura câncer de próstata em ratos 
» Delphi Genetics anuncia o lançamento de Cepas com tecnologia 
Staby Express caracterizadas geneticamente para a Bioprodução sem 
Antibióticos 
» Método facilita remoção de toxinas em fármaco com proteínas 
» Estudos genéticos podem salvar demônios da Tasmânia da extinção 
» Cientistas preparam genoma do demônio da Tasmânia 
» Você comeria carne artificial para salvar o mundo? 
» Alternativa animal: Cabras, vacas, galinhas e camundongos 
transgênicos são um novo meio para produção de medicamentos 
» Quando os vírus invadem as bactérias: cientistas avançam no 
estudo dessas associações 
» Rede brasileira de DNA barcoding ajudará na identificação de 
animais 

NUTRIÇÃO E MELHORAMENTO ANIMAL 
 
» Dow AgroSciences e CIAT assinam acordo de pesquisa e 
distribuição 

» A construção de uma marca  

» TILÁPIA EM CATIVEIRO - Manejo reduz estresse e mortalidade de 
peixes 
» Cabras e bodes transgênicos 
» Nutreco Fri-Ribe acelera crescimento no BR 
» 11º Curso Teórico-Prático de Sincronização (IA e TE) 
» Expogenética – o DNA da pecuária moderna 
» Raça bovina British White está chegando ao Brasil 
» 11º Curso Teórico-Prático de Sincronização (IA e TE) 
» Japaranduba & EAO abastecem o mercado de touros 
» Fazenda usa melhoramento genético para aumentar produção de 
leite 
» 
 

http://rotabiotecanimal.wordpress.com/
http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/vacina-cura-cancer-de-prostata-em-ratos-20062011-32.shl
http://www.businesswire.com/news/home/20110627005797/pt/
http://www.businesswire.com/news/home/20110627005797/pt/
http://www.businesswire.com/news/home/20110627005797/pt/
http://www.oreporter.com/detalhes.php?id=52469
http://acritica.uol.com.br/noticias/Estudos-geneticos-demonios-Tasmania-extincao_0_506958677.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/06/cientistas-preparam-genoma-do-demonio-da-tasmania.html
http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/voce-comeria-carne-artificial-para-salvar-o-mundo
http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3522&bd=1&pg=1
http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3522&bd=1&pg=1
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/melhor-em-tudo-para-que-,20110707081411_I_156,20081118093812_F_643.aspx
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/melhor-em-tudo-para-que-,20110707081411_I_156,20081118093812_F_643.aspx
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/18/rede-brasileira-de-dna-barcoding-ajudara-na-identificacao-de-animais/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/18/rede-brasileira-de-dna-barcoding-ajudara-na-identificacao-de-animais/
http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=162983
http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=162983
http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=162981
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1006016
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1006016
http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/cabras-e-bodes-transgenicos
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/nutreco-fri-ribe-acelera-crescimento-no-br,20110708091959_F_688,20081118093828_H_824.aspx
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/21/11%c2%ba-curso-teorico-pratico-de-sincronizacao-ia-e-te/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/05/expogenetica-o-dna-da-pecuaria-moderna/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/06/27/raca-bovina-british-white-estara-chegando-ao-brasil-ate-final-de-julho/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/21/11%c2%ba-curso-teorico-pratico-de-sincronizacao-ia-e-te/
http://www.portaldbo.com.br/novoportal/site/JornalDeLeiloes/RESULTADOS/963,,Japaranduba+EAO+abastecem+o+mercado+de+touros.aspx
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/07/fazenda-usa-melhoramento-genetico-para-aumentar-producao-de-leite.html
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/07/fazenda-usa-melhoramento-genetico-para-aumentar-producao-de-leite.html


 
Análise de DNA ajudou a revelar uma nova espécie de Tetragonopterus, peixe que vive no rio 

Jari (Divulgação) 

 
» Governo de Rondônia investe no desenvolvimento de ciência e 
tecnologia e atrai pesquisadores 
» Nova vacina a partir de DNA recombinante para a prevenção da 
pitiose em equinos está em desenvolvimento 
» Pfizer disponibiliza informações sobre o Sistema Embrex de 
vacinação in ovo 
» Vacina contra câncer de próstata é testada em ratos – resultados 
são promissores 
» Pesquisadores investigam DNA de roedor imune a câncer 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
» Nelore MS lança Programa de Avaliação Total nesta quinta 
» José Graziano é eleito diretor-geral da FAO 
» Embrapa ganha o mundo 
» Epamig apresenta tecnologia de produção de lácteos na 
Expomontes 
» Melhor em tudo! Para quê? 
» Jogo educativo para Manejo Adequado do Gado Leiteiro é criado 
pelo TECPAR 

 
Batizado de Muulti-Muu, o jogo será apresentado no VII Seminário – Jogos Eletrônicos, 

Educação e Comunicação em Fortaleza, nos dias 28 e 29 de julho. Após esta data, o jogo estará 
disponível no Portal MilkPoint (http://www.milkpoint.com.br) 

 
» Fórum de Líderes em Avicultura 2011 prorroga inscrições com 
desconto até 31 de agosto 
» Osler e Alltech vêem Fórum como formador de lideranças 
» Em 2012 Brasil terá José Graziano no mais alto posto da 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 
(FAO) 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
» Governo oferece recursos para estudar mercado de biotecnologia 
» A produção de pescado orgânico foi regulamentada no Brasil 
» Regulamentação da clonagem de animais aumentará a 
produtividade da pecuária 
» DF: projeto de lei busca regulamentação da clonagem no Brasil 
» Notícias CNA: Regulamentação da clonagem de animais 
» CAS rejeita proibição de uso de antimicrobianos em animais 
saudáveis 
» Governo Federal libera mais de R$ 16 milhões para MS aplicar em 
sanidade animal 
» O entendimento da Rotulagem de Transgênicos 
» Medicamentos genéricos de uso veterinário entram na pauta de 
discussões com Projeto de Lei 1089/03 
» Mato Grosso do Sul recebe os recursos na ordem de R$ 16,6 
milhões para programa de sanidade animal 
» Comissão de Assuntos Sociais (CAS) rejeitou nesta quarta-feira (6) 
o projeto de lei sobre proibição de antibióticos em animais destinados 
à alimentação 
» Regulamentação da clonagem está em tramitação no Senado 
» Instrução Normativa para regulamentação de organismos aquáticos 
orgânicos 
» MAPA prorroga prazo para adoção de novos limites bacteriológicos 
e células somáticas no leite 
» Pecuária leiteira e agroindústria terão investimento de R$ 240 mil 

Foto: Portal Qualidade Animal 
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http://www.dgabc.com.br/News/5900342/pesquisadores-investigam-dna-de-roedor-imune-a-cancer.aspx
http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=67343
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ECONOMIA 
 
» British White deve chegar ao Brasil até o final de julho 
» Grupo Simental brasileiro é lançado durante a Feicorte 2011 
» Megaleite projeta vinte milhões em negócios 
» Expofeira em 'Elesbão Veloso' comercializa quase 600 animais 
» Viacava anuncia novidades para o 37º Leilão Nelore Mocho CV  
» Pfizer pretende vender duas subsidiárias 
» Pfizer pretende vender departamentos de saúde animal e nutrição 
» Nutreco Fri-Ribe possui metas para dobrar o faturamento 
» Expoagro movimenta mais de R$ 50 milhões em 16 dias de feira 
» Crédito, contrato futuro e produtividade ampliam gado bovino 
»  
» 
» 
» 
 
 

SAÚDE ANIMAL 
 
» Secretaria da Agricultura busca erradicação da brucelose 
» Novos casos de gripe aviária são revelados na Holanda 
» Pneumovírus aviário: Importância, Epidemiologia e Diagnóstico 
» Salmonela em foco 
» Edição genética cura hemofilia em animais 
» Caprinocultura: UFMG e parceiros mapeia genoma do “mal do 
caroço” 
» Vacina cura “ferida da moda” em cavalos 
» Pesquisas para tratamento da pitiose apresentam novos resultados 
» Mapa confirma ausência de vírus da aftosa no ES  
» Doenças respiratórias em suínos provocam prejuízos de 
desempenho mesmo quando não há sintomas 

» FAO anuncia erradicação da peste bovina 
» FAO alerta que a erradicação da peste bovina não significa que o 
mundo esteja livre da doença 
» OIE quer ampliar as listas dos países membros, em reconhecimento 
oficial da situação de saúde animal 
» Lista de antimicrobianos de importância veterinária da Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE) 
» Santa Catarina pode conquistar certificação internacional de estado 
livre da brucelose até 2017 
  

ARTICULAÇÃO ENTRE ATORES 

» Simpósio Brasil Sul de Suinocultura reúne cadeia produtiva em 
Chapecó/SC 
» Eventos ajudam a divulgar carne brasileira 
» Osler e Alltech vêem Fórum como formador de lideranças 
» Encontro avícola em SP 
» Alemães buscam parcerias em pesquisa científica  
» Parceria entre Pfizer e Christian Hansen completa dois anos no País 
e deve se expandir 
» Abraves prorroga prazo para submissão dos trabalhos científicos 
» Congresso sobre Tecnologia da Produção de Alimentos para 
Animais 
» As redes da OIE 
» OIE se prepara para a Conferência Internacional de Luta Contra a 
Raiva 
» Parcerias para pesquisas são objeto de visita de alemães na 63ª 
Reunião Anual da SBPC 

 
Foto: Assessoria de Comunicação da UFG 

» Embrapa Suínos e Aves estará representada nos Estados Unidos 
 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
» TWAS oferece mais de 280 bolsas 
» Reprogramar: Cientistas querem fazer células cancerígenas 
voltarem ao normal 
» Morre Vitória, o primeiro clone bovino do Brasil 
» Biotecnologia brasileira precisa de dinheiro privado 
» Nova terapia torna células cancerígenas na bexiga mais vulneráveis 
à quimioterapia 
» Mais alimentos, menos CO2 
» MSD compromete-se a uma maior transparência nos protocolos de 
I&D 
» Cientistas pesquisam vacina segura para febre amarela 
» Portal Mundo do Cachorro 
» Transporte ferroviário para o Sul do Brasil 
» Centro de Reconstrução Biônica será inaugurado em setembro, na 
Áustria 
» Programa Brasileiro de Simbiose Industrial 
» XI Encontro Regional Sul de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
» 
» 
» 
 
 
 
 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS - EDITAIS 

» Edital MCT/CNPq/FINEP Nº 04/2011 - ARC – Edital para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do País, apoiando a realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops , seminários, 

ciclos de conferências e outros eventos similares, de abrangência nacional ou internacional, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação, 
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http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/14/oie-quer-ampliar-as-listas-dos-paises-membros-em-reconhecimento-oficial-da-situacao-de-saude-animal/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/14/lista-de-antimicrobianos-de-importancia-veterinaria-organizacao-mundial-de-saude-animal-oie/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/14/lista-de-antimicrobianos-de-importancia-veterinaria-organizacao-mundial-de-saude-animal-oie/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/06/30/santa-catarina-pode-conquistar-certificacao-internacional-de-estado-livre-da-brucelose-ate-2017/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/06/30/santa-catarina-pode-conquistar-certificacao-internacional-de-estado-livre-da-brucelose-ate-2017/
http://www.folharural.net/blog/2011/06/26/simposio-brasil-sul-de-suinocultura-reune-cadeia-produtiva-em-chapecosc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+folharural+%28Revista+Folha+Rural%29
http://www.folharural.net/blog/2011/06/26/simposio-brasil-sul-de-suinocultura-reune-cadeia-produtiva-em-chapecosc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+folharural+%28Revista+Folha+Rural%29
http://www.jornalahoraonline.com.br/agro/integra.php?id=13076
http://www.aveforum.com.br/noticias/post/osler-e-alltech-veem-forum-como-formador-de-liderancas
http://www.aviculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/encontro-avicola-em-sp,20110706082143_M_634,20081118093828_H_824.aspx
http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=164789
http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=164052
http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=164052
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/19/abraves-prorroga-prazo-para-submissao-dos-trabalhos-cientificos/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/17/congresso-sobre-tecnologia-da-producao-de-alimentos-para-animais/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/17/congresso-sobre-tecnologia-da-producao-de-alimentos-para-animais/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/14/as-redes-da-oie/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/14/oie-se-prepara-para-a-conferencia-internacional-de-luta-contra-a-raiva/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/14/oie-se-prepara-para-a-conferencia-internacional-de-luta-contra-a-raiva/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/08/parcerias-para-pesquisas-sao-objeto-de-visita-de-alemaes-na-63%c2%aa-reuniao-anual-da-sbpc/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/08/parcerias-para-pesquisas-sao-objeto-de-visita-de-alemaes-na-63%c2%aa-reuniao-anual-da-sbpc/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/06/embrapa-suinos-e-aves-estara-representada-nos-estados-unidos/
http://twas.ictp.it/
http://www.ionline.pt/conteudo/133015-reprogramar-cientistas-querem-fazer-celulas-cancerigenas-voltar-ao-normal
http://www.ionline.pt/conteudo/133015-reprogramar-cientistas-querem-fazer-celulas-cancerigenas-voltar-ao-normal
http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI244697-18079,00-MORRE+VITORIA+O+PRIMEIRO+CLONE+BOVINO+DO+BRASIL.html
http://www.jornalfloripa.com.br/cienciaevida/index.php?pg=not%EDcia&id=1046
http://www.pop.eu.com/news/5111/26/Nova-terapia-torna-celulas-cancerigenas-na-bexiga-mais-vulneraveis-a-quimioterapia.html
http://www.pop.eu.com/news/5111/26/Nova-terapia-torna-celulas-cancerigenas-na-bexiga-mais-vulneraveis-a-quimioterapia.html
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1006776
http://www.rcmpharma.com/actualidade/industria-farmaceutica/06-07-11/msd-compromete-se-uma-maior-transparencia-nos-protocolos
http://www.rcmpharma.com/actualidade/industria-farmaceutica/06-07-11/msd-compromete-se-uma-maior-transparencia-nos-protocolos
http://www.dgabc.com.br/News/5896420/cientistas-pesquisam-vacina-mais-segura-para-febre-amarela.aspx
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/17/portal-mundo-do-cachorro/
http://www.folharural.net/blog/2011/07/09/transporte-ferroviario-para-o-sul-do-brasil/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+folharural+%28Revista+Folha+Rural%29
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/14/centro-de-reconstrucao-bionica-sera-inaugurado-em-setembro-na-austria/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/14/centro-de-reconstrucao-bionica-sera-inaugurado-em-setembro-na-austria/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/14/programa-brasileiro-de-simbiose-industrial/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/01/xi-encontro-regional-sul-de-ciencia-e-tecnologia-de-alimentos/
http://www.cnpq.br/editais/ct/2011/004.htm


que venham a ocorrer no período de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2012.  

Cronograma 2: Eventos a serem realizados entre 01/01/2012 a 30/06/2012 - 19/08/2011 a 03/10/2011 

» 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: 
3ª Rodada: 20/07/2010 a 02/09/2011 
  
» 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 

» FIEP lança Câmara Técnica de Resíduos Industriais 
» 
» 
» 
» 
» 
 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

EVENTOS – 2011 

 
NACIONAIS 
 
» Global Forum America Latina  
- 3 a 5 de agosto de 2011, Foz do Iguaçu – PR 
 
» Fórum de Líderes em Avicultura 2011 
- 17 a 18 de agosto de 2011, Foz do Iguaçu - PR  
 
» 26º Formulação de Ração em Micro para Bovinos de Corte 
- 23 a 25 de agosto de 2011, Fundação de Estudos Agrários Luiz de 
Queiroz – FEALQ – Piracicaba - SP  
 
» 11º Curso Teórico-Prático de Sincronização (IA e TE) 
- 29 a 31 de agosto de 2011, Cornélio Procópio - PR  
 
»  Fórum de Líderes em Suinocultura 2011 
- 14 e 15 de setembro, Foz do Iguaçu – PR 
 
» X Simpósio Goiano de Avicultura 
- 01 e 02 de setembro, Caldas Novas - GO 
 
» SBIAgro 2011 - VIII Congresso Brasileiro de Agroinformática 
- 17 a 21 de outubro de 2011, Bento Gonçalvez – RS 
 
» VI Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes 
- 24 a 27 de outubro de 2011, São Pedro - SP 
 

 
INTERNACIONAIS 
 
» XXII Congresso Latino-americano de Avicultura 
- 06 a 09 de setembro de 2011, Buenos Aires - Argentina  
 
» Space 2011  
- 13 de setembro de 2011 - Rennes, Parque de Exposiciones de 
Rennes, França 
 
 

http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/075.htm
http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/2352-chamada-publica-mecmdicmct
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fiep-lanca-camara-tecnica-de-residuos-industriais/
http://www.globalforum.com.br/
http://aveforum.com.br/posts/categoria/evento
http://www.fealq.org.br/mostra_noticia.asp?FNOT_Codigo=434
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/07/21/11%c2%ba-curso-teorico-pratico-de-sincronizacao-ia-e-te/
http://www.porkforum.com.br/
http://www.agagoias.com.br/site/
http://www.embrapa.br/eventos/sbiagro-2011-viii-congresso-brasileiro-de-agroinformatica/
http://www.ital.sp.gov.br/ctc/eventos/vi-congresso/programa.php
http://www.avicultura2011.com/
http://pt.engormix.com/ENGEVINF-P-AVG-1210/space-2011


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 Data 
Depósito 

Depositante Inventor Título 

PI9900780-0 22/02/1999 Centro de Ingenieria Genetica Y 
Biotecnologia (CU) 

Jose de Jesus de La Fuente Garcia / Manuel 
Rodriguez Valle / Carlos Antonio Montero 
Espinosa / José Carlos García García / José de 
Jesús de la Fuente Garcia / Manuel Rodríguez 
Valle / Carlos Antonio Montero Espinosa 

Imunogene, sequência de dna, molécula 
recombinante de dna, transformante de 
qualquer linhagem celular, produto de 
expressão, procedimento para a produção de 
antígeno bm95 na levedura pichia pastoris, 
ppbma de dna recombinante, microorganismo 
transformado bma2, e, preparação de vacina. 

PI0405862-3 27/12/2004 Nanocore Biotecnologia Ltda 
(BR/SP) 

José Maciel Rodrigues Júnior / Karla de Melo 
Lima 

Composição vacinal contra linfadenite. 

PI0404983-7 03/09/2004 Nanocore Biotecnologia Ltda 
(BR/SP) 

José Maciel Rodrigues Júnior / Karla de Melo 
Lima 

Composições imunogênicas. 

PI0307092-1 22/01/2003 Centro de Ingeniería Genética Y 
Biotecnología (CU) 

Mario Pablo Estrada Garcia / Rebeca Martínez 
Rodríguez / Amilcar Arenal Cruz / Rafael Marcos 
Pimentel Pérez / Antonio Morales Rojas / Eulogio 
PImentel Vázquez / Alexander Espinosa Vázquez 
/ Carmen Aday García Molina / Edenaida Cabrera 
González / Mirta Vinjoy Campa / Sergio Toledo 
Pérez / Olimpia Carrillo Farnés / Claudina Zaldivar 
Muñoz 

Método para estimular o crescimento e a 
resistência a enfermidades em organismos 
aquáticos e formulação veterinária para 
estimular o crescimento e a resistência a 
enfermidades em peixes e crustáceos. 

PI9906761-7 03/09/1999 Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CU) 

Julio César Aguilar Rubido / Verena Lucila Muzio 
González / Gerardo Enrique Guillén Nieto / 
Eduardo Pentón Arias / Maria de Jesús Leal 
Angulo / Dagmara Pichardo Díaz / Enrique 
Iglesias Pérez / Antonieta Herrera Buch / Bélquis 
Sández Oquendo / Alexis Musacchio Lasa / 
Diógenes Quintana Vásquez / Lissete Crombet 
Menendez 

Formulação de vacina de ácidos nucleicos e 
acemanano. 

PI0115859-7 29/11/2001 Centro de Ingebiería Genética Y 
Biotecnología (CU) 

Julio César Aguilar Rubido / Eduardo Pentón Arias 
/ Dina Tleugabulova / Minerva Sewer Mensies / 
Verena Lucila Muzio González / Gerard Enrique 
Guillén Nieto / IIoki Assanga Simon Bernard / Luis 
Javier Cruz Ricondo / Viviana Falcón Cama / 
Yanet Támbara Hernández 

Método de obtenção de estruturas antigênicas 
agregadas de alta imunogenicidade, estrutura 
antigênica agregada, formulação de vacina e 
usos de uma estrutura antigênica e de 
formulações de vacina. 

PI0514274-1 10/08/2005 Centro de Ingeniería Genética Y 
Biotecnología (CU) 

Santiago Dueñas Carrera / Liz Alvarez-Lajonchere 
Ponce de Leon / Ivis Guerra Aizpurua / Nelson 
Acosta Rivero / Alexis Musacchio Lasa 

Vírus de varíola aviária recombinante e 
composição farmacêutica para induzir uma 
resposta imune celular específica contra o vhc. 

PI0405995-6 23/12/2004 Pele Nova Biotecnologia S.A 
(BR/MS) 

Fátima Mrue Bio-membrana composto para reforço, 
correção ou reconstituição de órgãos ou 
tecidos corporais de animais e uso de bio-
membrana composta. 

PI0502880-9 30/05/2005 Bioplus - Desenvolvimento 
Biotecnológico Ltda (BR/RS) 

Sydnei Mitidieri Silveira / Fabricio Ferreira Luz Detergente enzimático ácido para limpeza de 
ordenhadeiras. 

     

LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR 

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


Lei 12097/09 | Lei nº 12.097 de 24 de novembro de 2009 - Dispõe sobre o conceito e a aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das 
carnes de bovinos e de búfalos. 

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. 
 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 

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://www.jusbrasil.com.br/legislacao/820282/lei-12097-09
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6041.htm
http://www.justica.sp.gov.br/downloads/biblioteca/Lei-11105.pdf
http://www81.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/1996/9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm
http://www.seab.pr.gov.br/arquivos/File/defis/Ddsa/lei_estadual.pdf
http://www.famev.ufu.br/graduacao/laboratorios/documentos/rdc_306_anvisa.pdf
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