
Informativo dos Observatórios SESI/ SENAI/ IEL do Paraná 
Setor Biotecnologia Animal 

 

 

21 de junho de 2011 

rotabiotecanimal.wordpress.com  Nº 7 

NOTÍCIAS 

Programas de Certificação na Pecuária de Leite 
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O curso é destinado a consultores, técnicos, profissionais, produtores de leite e estudantes que pretendam se capacitar na área e trabalhar 

com cerificação na produção leiteira. O curso trata do que é certificação, para que serve e quais as suas bases, dando a conhecer a 

regulamentação e os órgãos responsáveis. Também aborda a busca da capacitação para manter a competitividade nos mercados, assim como 

o aumento da competitividade das micro e pequenas empresas, contribuindo para a melhoria da qualidade de produtos e protegendo o 

consumidor. Ministrado por módulos, sob a coordenação da Dra. Roberta Züge, médica veterinária Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e 

Extensão Inovadora do CNPq, o curso exigirá cerca de 4 horas semanais de dedicação online. 

Início do curso: 26/07/2011 

Término do curso: 13/09/2011 

 Leia mais  

 

http://rotabiotecanimal.wordpress.com/
http://www.agripoint.com.br/curso/certificacao-leite/
http://www.agripoint.com.br/curso/certificacao-leite/


P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» Protocolo aumenta em até 10% nascimentos de bovinos 

» Rondônia investe na rastreabilidade do tambaqui 
» Neurônios imperfeitos – Experimento com células-tronco identifica 
mecanismo de perda e ganho de material genético 
» Cientistas chineses traçam primeira sequência de genoma de ganso 
» Célula-tronco é usada em pesquisa para recuperar cão com 
paralisia 
» Células-tronco desenvolvidas em laboratório são alternativas para 
pesquisas 
» Queijo verde 
» Processador molecular faz cálculos usando DNA 
» Premix apresenta tecnologias para a seca nos principais eventos 
agropecuários do Tocantins 
» Enzimas de bactérias do bolo alimentar de cabras podem produzir 
etanol 

 
Foto: Stock. XCHNG 

 
» Cientistas criam um curativo para o coração 
» Biochip impresso simplifica processo de análise genética 
» Genetiporc inova na World Pork Expo substituindo folders de papel 
por Ipads 
» Argentina apresenta Isa, vaca clonada que produzirá leite similar ao 
humano 
» Primeiro cavalo clonado da América Latina é apresentado na 
Argentina 
» Células tronco 
» Produtor de leite de Goiás comprova eficácia do suplemento 
alimentar Biofórmula Leite validado pela Embrapa 
» Desenvolvimento de uma vacina bacterina-toxóide (VT) e produção 
de gemas imunizadas para prevenção de diarréia pós-desmame e 
doença do edema em suínos 
» Embrapa identifica gene que amplia fertilidade em ovinos 
» Células neurais estaminais de uma fonte incomum 
» Embrião de tartaruga se move dentro de ovos em busca de calor  
 

NUTRIÇÃO E MELHORAMENTO ANIMAL 
 
» Touro com classificação máxima pelos marcadores genéticos Pfizer 
será leiloado na Feicorte 2011 
» Linha Lactage Mix 30 novilha e Lactage Mix formulação são as 
novidades da guabi PEC Nordeste 2011  
» ASSOCEIP oferta Genética Nelore comprovada na Feicorte 2011 
» Ouro fino pet nutrição animal lança mais uma linha de alimento para 
cães 
» Agropecuária Jacarezinho destaca-se em projeto pioneiro que 
tornará realidade a DEP Genômica no Nelore 

 
Foto: Agropecuária Jacarezinho 

» Genética: Programa BRGN registra nascimento de animais 
superiores 
» Médicos veterinários questionam bem-estar no melhoramento 
genético animal 
» Índia substitui o milho por trigo na alimentação de aves 
» Central Bela Vista começará a fazer sexagem de sêmen em agosto 
deste ano 
» Feicorte 2011: Bioembryo apresenta soluções em FIV bovina  
» Diretoria da SBMA reuniu-se em Uberaba – MG durante a Expozebu 
» Pecuária – MS se destaca em melhoramento animal 
» Para manter a competitividade comercial a agroindústria brasileira 
investe em programas de melhoramento genético para aumentar a 
eficiência da produção: "Utilização de marcadores moleculares como 
método de seleção genética de bovinos" 
» Genômica de Aves 
» Guabiphos creep bezerros ls e guabiphos 20 águas rm são 
lançamentos da Guabi na Feicorte 
» Presence lança quatro linhas completas para Equinos 
» Clarifide Nelore Eleva a Confiabilidade das DEPs 
» Rastreabilidade genética em suínos 
» British White deve chegar ao Brasil até o final de julho 
» Novas Tabelas Nutricionais Brasileiras estão disponíveis ao setor 
» Dieta personalizada: como a genética do indivíduo responde aos 
nutrientes 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
» Novartis leva estudantes portugueses à Suíça 
» Estudantes de Brasília conhecem benefícios da clonagem animal e 
vegetal 
» Softwares Agropecuários 
» Bahia sedia XIV Seminário Nacional de Desenvolvimento de 
Suinocultura 
» Produção de gado de corte do Rio precisa de investimento em 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
» Valdir e Marinha Raupp conseguem recursos para sistema de saúde 
animal em Rondônia  
» Nova resolução informa produtor sobre a retificação do estoque de 
bovinos e bubalinos 
» Paraná adere a programa de abate humanitário de animais 
» Plataforma Nacional de Recursos Genéticos 
» Plano Safra terá mais apoio para a pecuária 
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tecnologia 
» Linha de crédito para projetos sustentáveis na agricultura tem R$ 2 
bi, mas produtores desconhecem 
» Comentário Cepea - Análise do Mercado de suínos 
» UFU comemora 40 anos e promove VIII Encontro Técnico de 
Ciência e Tecnologia Avícola 
» UE aponta deficiências no sistema de rastreabilidade da Irlanda 
» Parceria entre NUPEA e FATEC na formação de recursos humanos 
 
 

 
 

» Plano de Safra 2011/12 terá instrumentos de apoio à pecuária 
» Vacinação contra aftosa no Rio terá alterações a partir de 2012 
» Secretaria da Agricultura discute isenção de ICMS para carne suína 
» Coreia sem antibióticos 
» Governo abre novos mercados para a carne 
» Senador quer agilizar a tramitação do Projeto de Lei sobre clonagem 
animal 
» Inspeção mais rigorosa 
» Richa garante investimentos para que PR volte a ser área livre da 
aftosa 
» Produção de pescado orgânico é regulamentada 
» Mais incentivos para a aquicultura no Brasil 
 

ECONOMIA 
 
» Agro-Pecuária CFM começa avaliação visual dos 1000 touros CEIP 
e 600 fêmeas que irão a venda no Megaleilão 2011 
» Pecuaristas acreditam em expansão 
» Mercado de nutrição animal será aquecido na seca 
» Pólo oeste receberá moderna fábrica de suplementos animais 
» Vacinação contra brucelose é de grande importância econômica 
» Leilão Prime Angus oferta 28 lotes de matrizes e prenhezes Angus 
de alto valor genético na Feicorte  
» Exponop: 15º Leilão MT oferta 94 Reprodutores Elite nesta 4ª 
» Setor de ovos da UE apresenta crescimento 
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» Negócios da Fenasul e Expoleite superam resultados de 2010  
» Norte-americanos investem US$ 5 milhões na eficiência alimentar 
do seu rebanho bovino 
» Fazendeiros e empresas comemoram bons resultados da Feicorte 
2011 
» Reserva Especial estreia na Feicorte 
» Faltam touros avaliados no mercado 
 

SAÚDE ANIMAL 
 
» Alemanha tem Influenza Aviária de baixa patogenicidade 
» Lançamento Intervet - BacuCheck 
» Pfizer marca presença na Feicorte 2011 
» Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne está na 17ª edição 
- Uma das grandes discussões do evento deste ano é o abate 
humanitário 
» Doença de anfíbios é mais comum em floresta preservada 
» Campanha “Cinomose Aqui Não!” quer ampliar vacinação dos cães 
contra a cinomose, uma das doenças que mais matam animais jovens 
e adultos no País 
» Conferência FACTA discute antimicrobianos na produção avícola 
» Ex-Zona Tampão é reconhecida internacionalmente livre de febre 
aftosa com vacinação 
» Vivax aprovada nos Estados Unidos – castração imunológica em 
suínos 
» Alemanha registra casos de gripe aviária 
» Diarreia diminui produtividade na suinocultura 
» Pfizer lança vacina FarrowSure B Gold 
» Organização Mundial de Saúde Animal anuncia extinção da peste 
bovina 
» OIE declara zonas de proteção livres de aftosa  
» Merial lança vacina viva contra Salmonella 
» OIE declara erradicação da peste bovina  
» Células-tronco em animais também geram discussões 
» Suinocultura preventiva 
» Secretaria da Agricultura busca erradicação da brucelose 
 

ARTICULAÇÃO ENTRE ATORES 
 
» PR: suinocultores gaúchos conhecem projeto de agroenergia da 
Itaipu Binacional, destaca Bohn Gass 
» Cidade do interior de SP ganha hospital para animais silvestres 
» Setores público e privado discutem Sanidade Animal em Ji-Paraná 

» Embrapa sedia etapa de pré-atividades do Congresso da Carne 
» Conselho técnico do Programa Montana se reúne 
» Fazenda Santa Silvéria apresenta animais Bonsmara de alta 
qualidade genética durante a 17ª Feicorte 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
» Investigadores portugueses identificam nova mutação associada a 
doença renal rara 
» Encontro no MMA reúne países para discutir acesso aos recursos 
genéticos 
» Apesar de crescimento renovado em 2010, setor de biotecnologia 
enfrenta desafios de P e D 
» “Comida mata uma pessoa a cada duas horas”, afirma colunista do 
jornal The New York Times 

» Lacen realizará testes de IgM para Doença de Chagas 
» FDA admite: carne de frango contém cancerígeno 

» Composto extraído do tomate promete diminuir risco de tromboses 
» Casca da maçã pode solucionar problemas musculares 
» Mel pode ser usado com eficácia no combate a superbactérias  
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» USP - Seminário da FEARP discute biotecnologia 
» Santa Catarina pode exportar bovinos para União Europeia 
» Avemax no Paraná 

» Setores público e privado debatem Certificação Sanitária 
Internacional em workshop 
» Evento em Itu reúne admiradores das carpas coloridas 
» Embrapa discute parceria com Noruega para pesquisas em 
aquicultura 
» Embrapa Pantanal pede apoio de ministério para pesquisa em 
aquicultura 
» Pfizer Saúde Animal passa a controlar operação global da Alpharma 
» Brasil e Espanha em cooperação pela caprinovinocultura 
» Lavras: Estado assina protocolo de intenções e instalação de 
empresas em Lavras 
» Canadenses buscam intercâmbio na região 
» Agroceres PIC promove Convenção de sua Rede de Multiplicadoras 
» Acordo BioAromas e Giuliani 
 

» Células Tronco: pesquisas tentam regenerar o coração 
» Sequenciador de DNA da Life Technologies revela que nova cepa 
híbrida de E.coli é a causa do surto alemão 
» Potential treatment for deadly E. coli disease 
» Procter & Gamble é pioneira na utilização da Ciência Ômica para a 
área de Pesquisa e Desenvolvimento 
» Linha do BB em testes libera R$ 875 milhões 

» Preços dos alimentos vão dobrar até 2030, prevê ONG britânica 
» Descobertos sinais no ADN que regulam genes ligados a doenças 
» Governo e indústria criam grupo de trabalho para facilitar registro de 
patentes 

» Materiais reparam-se sozinhos com luz 
» Barriga d’água com os dias contados  

» Pinguins ganham praia artificial em Zoológico de Londres 
» Sinal de celular pode levar morte de abelhas 
» Amazônia pode aumentar em seis vezes a produção de pescado 
» Alemães vêm ao Brasil em busca de parceiros locais no segmento 
hospitalar  

» Comentário Cepea - Análise do mercado de suínos 
» Fiep aprova 2,5 milhões para apoio a empresas inovadoras 

» Uerj oferece curso sobre avanços tecnológicos da Biologia 
Molecular 
» A partir de domingo, 19, mais de 150 cientistas discutem rumo das 
abordagens para câncer e doenças neurodegenerativas 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS - EDITAIS 

 
» FIEP aprova R$ 2,5 milhões para apoio a empresas 
inovadoras – Recursos fazem parte do programa Pró-
Inova da FINEP que irá atender 80 empresas paranaenses 
de 10 setores estratégicos. 
 
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), por meio do 

Centro Internacional de Inovação (C2i), aprovou R$ 2,5 milhões para 

atender 80 empresas paranaenses distribuídas em 10 setores 

estratégicos para o desenvolvimento industrial do Estado, são elas: 

Biotecnologia; Energia; Saúde; Tecnologia da Informação e 

Comunicação; Metalmecânico; Plástico, Papel e Celulose; 

Agroalimentar; Produtos de Consumo; e Turismo. 

No Paraná, a Fiep centralizou a coordenação do programa no Centro 

Internacional de Inovação (C2i) que ficará responsável por fazer a 

seleção das 80 empresas atendidas, e a articulação dos parceiros que 

farão a preparação e institucionalização dos materiais metodológicos 

para a implantação do programa no Estado. 

O programa tem previsão de duração de 19 meses. A próxima etapa 

será a divulgação e a seleção das empresas.  
 

 

» Prêmio Jovem Cientista 
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» CHAMADA PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2011/2012 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PIBITI 
- O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI tem por objetivo estimular os jovens 
do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. 
A Resolução Normativa específica para o PIBITI poderá ser acessada no endereço: 
 http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017_anexo6.htm 
- Processo de Inscrição: 23/05/2011 a 27/06/2011 

» 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, 

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 

 
» Conheça o Núcleo de Capital Inovador 
» Cidades Sustentáveis – Em busca dos sonhos verdes de Curitiba 
» Práticas Sustentáveis – Sistema FIEP lança Relatório de 
Sustentabilidade na CICI 2011 
» Energia Brasil – Brasil pode ser modelo com a ampliação do uso de 
energias renováveis 
» Pegada Ecológica relaciona comportamento humano e impacto na 
natureza 
» Empresários do setor da madeira se reúnem na Fiep 
» Vice-presidente Michel Temer participa do Congresso Paranaense 
da Indústria 
» Especialista em energia da Siemens antecipa como será o futuro da 
inovação na XI Conferência Anpei 
» Quanto mais conectadas estiverem as pessoas, mais evoluídas 
serão as mudanças sociais 
» WTC Curitiba coloca a capital do Paraná no eixo dos grandes 
negócios 
» Olimpíada do conhecimento 2011 

» Competitividade da indústria passa pelo diálogo com o poder público 
– Congresso Paranaense da Indústria 2011 
 

 
Foto: Rogério Theodorovy 

 

EVENTOS – 2011 

 
NACIONAIS 
 
» Prêmio Jovem Cientista 
- 04 de julho de 2011, CIETEP-UNINDUS, Curitiba - PR 
 
» Global Forum America Latina  

 
INTERNACIONAIS 
 
» 2º Congresso da OIPORC 
- 21 a 24 de junho de 2011, Lisboa – Portugal 
 
» InterLeite – 11º Simpósio Internacional sobre Produção 
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http://www.pr.senai.br/olimpiada/FreeComponent9737content130967.shtml
http://www.fiepr.org.br/nossosistema/News12480content137079.shtml
http://www.fiepr.org.br/nossosistema/News12480content137079.shtml
http://www.jovemcientista.cnpq.br/
http://www.globalforum.com.br/
http://www.suinicultura.com/oiporc11/
http://www.interleite.com.br/


- 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  
 
» 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 
 

Competitiva de Leite 
- 06 a 08 de julho de 2011, Uberlândia – MG – Brasil 
 
» Fórum das Américas – Leite e Derivados/ 3º Workshop de 
Qualidade do Leite 
- 12 a 14 de julho de 2011, Juiz de Fora – MG 
 
» 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 
 
 

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: anticorpos (em resumo) 

Nº Patente Data 
Depósito 

Depositante Inventor Título 

C10401765-0 29/06/2010 Hy Biotecnológica Ltda (BR/RJ) Marcos Fernando Resende Matta Método de enriquecimento de 
espermatozóides de mamíferos portadores de 
cromossomo X ou cromossomo Y 

PI0905528-2 30/10/2009 Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (BR/RS) / 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ (BR/RJ) / UENF-
Universidade Est. do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro 
(BR/RJ) 

Sandra Estrazulas Farias / Aoi Masuda / Itabajara 
da Silva Vaz Junior / Carlos Jorge Logullo de 
Oliveira / Jorge Luiz da Cunha Moraes / Luiz 
Carlos Saramago Gonçalves 

Composição de triose fosfato isomerase ou 
peptídeos derivados 

PI0900961-2 23/03/2009 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 

PI0705395-9 13/12/2007 Universidade de São Paulo - USP 
(BR/SP) 

Elisabete José Vicente / Edison Luiz Durigon / 
Claudionor Gomes da Silva Filho 

Sistema de detecção de parvovírus, antígeno 
recombinante, método de obtenção de 
antígenos e uso 

PI0704641-3 28/11/2007 Freedom Health, LLC (US) Franklin L. Pellegrini / Scott D. Carter Kit de teste rápido e método para detecção e 
localização de úlceras e outros sangramentos 
do trato digestivo em equinos utilizando 
anticorpos monoclonais e policlonais de 
hemoglobina e albumina equina 

PI0708383-1 28/02/2007 Centro de Ingenieria Genetica Y 
Biotecnologia (CU) 

Oliberto Sánchez Ramos / Jorge Roberto Toledo 
Alonso / Damarys Diaz Archer / Nancy Elena 
Figueroa Baile / Maria Pilar Rodriguez Moltó / 
Carlos Guillermo Borroto Nordelo 

Antígeno vacinal quimérico contra o vírus da 
Influenza aviária e composição de vacina 
capaz de produzir uma resposta imune 
protetora contra vírus da Influenza aviária em 
aves e em mamíferos 

PI0708468-4 13/02/2007 Fio Corporation (CA) Michael Mordinson Greenberg / Warren Che Wor 
Chan / Kevin Charles Kain 

Método de detecção de patógenos utilizando 
micropérolas conjugadas com moléculas de 
bioreconhecimento 

http://aveforum.com.br/posts/categoria/evento
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.interleite.com.br/
http://www.cnpgl.embrapa.br/forumdasamericas/
http://www.cnpgl.embrapa.br/forumdasamericas/
http://www.avicultura2011.com/
http://pt.engormix.com/ENGEVINF-P-AVG-1210/space-2011
http://www.inpi.gov.br/
http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Patentes


PI0706750-0 25/01/2007 Erasmus University Medical 
Centre Rotterdam (NL) 

Richard Wilhelm Janssens / Franklin Gerardus 
Grosveld 

Geração de anticorpos de cadeia pesada em 
animais transgênicos 

PI0706487-0 10/01/2007 Zymogenetics, INC. (US) Janine Bilsborough / Yue Yao / Cecile Krejsa / 
Linda Zuckerman / Mark Rogge 

Métodos de tratamento de inflamação em 
tecido neuronal de um mamífero, de 
tratamento de dor em um mamífero, de 
antagonizar transdução de sinal induzida por 
IL-31 em células de gânglio da raiz dorsal, de 
tratamento de sintomas associados com 
queimadura, de tratamento de sintomas 
associados com infecção viral em um 
mamífero, e, de tratamento de dor associada 
com doença intestinal inflamatória 

PI0602669-9 13/07/2006 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 da 
ocorrência de infecção por Leptospira sp. e Kit 
para diagnóstico in vitro de infecção por 
Leptospira sp. 

LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR 

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. 
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