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Momentos do 2º encontro de Biotecnologia Animal realizado no dia 03 de maio de 2011, no 

CIETEP – Curitiba/PR                             
 

P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» Estudo em planárias avança entendimento sobre 

NUTRIÇÃO E MELHORAMENTO ANIMAL 
 
» Associação dos Criadores de Nelore do Brasil 

http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/estudo+em+planarias+avanca+entendimento+sobre+celulastronco/n1596948514935.html
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/2011/04/20/associacao-dos-criadores-de-nelore-do-brasil-acnb-completa-57-anos-de-historia-comprometida-com-a-raca/


células-tronco 
» Nova alternativa tecnológica amplia ganho de peso 
de animais 
» Embrapa Meio Ambiente apresenta tecnologias 
sustentáveis na Agrotins  
» Rede de Inovação em Reprodução Animal  
» Tecnologias em processo de transferência - 
Embrapa 
» Transferência de tecnologia na produção de 
embriões 
» Frontiers of Science tem relatório de reunião 
brasileira 
» Tecnologia de ponta é tema de visita técnica 
» Cor nos fungos (embalagens) 
» Magnetismo para tratar câncer 
» Uso de microcápsulas para revestir ilhotas do 
pâncreas pode impulsionar tratamento do diabetes 
» Ferramenta genética: Identificamos marcadores 
moleculares de carne macia em gado nelore 
» Embrapa identifica mutação genética natural em 
ovelhas da raça Santa Inês 
» Aumento dos níveis de vitamina D em peixes 
graças à exposição solar 
 
 

(ACNB) completa 57 anos de história 
comprometida com a raça 
» Agro-Pecuária CFM conclui avaliação de 
sobreano dos touros da safra 2009  
» Mudança na Linha Suínos 
» Genética: Programa seleciona touros da raça 
Nelore em eficiência alimentar 
» Produção de peixes em Mato Grosso cresce e 
se profissionaliza  
» Alimentação para abelhas 
» Nova alternativa tecnológica amplia ganho de 
peso de animais 
» Equipamento da Embrapa coleta embriões em 
caprinos e ovinos 
» Leveduras vivas na nutrição de bovinos 
» Promotores de Crescimento Alternativos: 
Ácidos Orgânicos, Óleos Essenciais e Extratos 
de Ervas 
» MetaSmart, a metionina protegida que acelera 
o ganho de peso do gado de corte e aumenta a 
produção de leite  
» Norel promove exitosa jornada técnica sobre 
alimentação para ruminantes  
» Resultados apontam que dieta inovadora 
aumenta rentabilidade na produção de ovinos 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
» Interleite 2011: Pedro Weidmann fala sobre a 
produção de leite na Argentina e sobre sua 
propriedade  
» Produtores de leite aprendem a importância do 
planejamento 
» Produção de peixes em Mato Grosso cresce e se 
profissionaliza  
» Empresa se instala no MT com grandes ambições 
na piscicultura  
» Ministra diz que Brasil pode ser maior produtor de 
pescado do mundo 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
» Protocolos garantem cerca de 16 milhões de 
investimentos no setor produtivo 
» Conheça a IN da Receita Federal que trata do 
PIS e do COFINS nos aviculários (!) 
» Painel Conjuntural discute os rumos que o 
Brasil deve assumir para ser de fato o grande 
fornecedor mundial de carnes 
» Discussão sobre pecuária sustentável deve ter 
embasamento científico, diz CNA 
» Sucessão no FMI 
» Ministro anuncia crédito para a pecuária  
 

ECONOMIA 
 
» Indústria de ração será construída no Estado 
(Mato Grosso) 
» Mercoláctea 2011 encerra com resultados 
positivos 
» AgroAndorinha venderá 250 touros Nelore PO 

» Julgamento de raças continuam na 47ª Expoagro 
» Acordo Brasil-Rússia 
» Importações em abril têm expressivo crescimento 
e déficit em 2011 preocupa  
» Empresa de pescado espanhola oficializa 
investimento de R$ 30 milhões em filiais 
catarinenses 
» Bloqueio russo à carne brasileira é mantido 
» Leilão de ovinos incentiva melhoramento genético 
em MS 
» Remates do Bocal alcançam alta cotação 
» Criadores da raça de cavalos Árabe vêem 

SAÚDE ANIMAL 
 
» Pfizer lança vacina para castração imunológica 
em bovinos 
» Com programa de inseminação artificial, Dois 
Vizinhos é alçada a elevados patamares de 
qualidade genética e produção de leite 
» Holanda novamente em alerta por causa da 
Influenza Aviária 
» Mais casos de aftosa na Coreia 
» Influenza Aviária em Hong Kong e a 
preocupação brasileira 
» Bronquite Infecciosa em foco 
» Fóruns sobre Micotoxinas 
» Período de contágio da febre aftosa é menor 
que o esperado 
» Especialistas lançam publicação sobre vacinas 
complexo-imune 
» Pfizer lança vacina FarrowSure B Gold para 
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crescimento do mercado através da realização de 
leilões 
 
 

prevenção de falhas reprodutivas em suínos 
 

ARTICULAÇÃO ENTRE ATORES 
 
» Brasil e Alemanha negociam acordo de 
cooperação tecnológica 
» Embrapa assume Banco de Germoplasma de 
animais selvagens em Brasília 
» UFRGS promove o Sinsui em maio 
» 1º Congresso Brasileiro da Raça Girolando 
» Embrapa e Cedisa em parceria 
» Embrapa promove quatro cursos neste mês de 
maio 
» Todos os segmentos da cadeia do leite expõem na 
Mercoláctea 2011 
» Embrapa apresenta novas tecnologias e marca 
presença na programação técnica na AveSui 2011 
» 77ª Expozebu: Emater-MG e ABCZ assinam 
acordos de cooperação técnica 
» Fonterra planeja fazenda leiteira piloto no Brasil  
» Congresso Brasileiro da Raça Santa Inês discute 
melhoramento genético 
 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
» Vacina Bopriva já está disponível para 
comercialização no Paraná 
» Embalagem inovadora para o mercado 
de alimentos 
» Caprinos viram alternativa de renda no sertão 
sergipano 
» Rússia impõe novas restrições a frigoríficos 
brasileiros 
» Modelo vai simular poluição nas baías de 
Florianópolis 
» Pecuária de corte: ABCZ promove curso de 
morfologia e julgamento na Feicorte 
» Maricultores fluminenses recebem 
equipamentos para ampliar produção 
» Prêmio Nacional de Inovação 
» Biotecnologia Abre Leque de Oportunidades 
» Projetos de Piscicultura e Fruticultura serão 
debatidos em Chapecó 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS - EDITAIS 

» 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: 
2ª Rodada: 20/04/2010 a 03/06/2011 
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 
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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 estimula novos contatos entre empresas 
do Paraná 
» Empresários e instituições de pesquisas 
frente a frente 
» Presidente da Fiep participa de Fórum Lixo e 
Cidadania 
» Em busca dos sonhos verdes de Curitiba 
» Fomento e Desenvolvimento 

 
» Vendas e empregos industriais têm 
crescimento histórico no Paraná 
» Microsoft Brasil premia vencedores do 
Desafio Imagine Cup 
» Fiep lança Agenda Legislativa para 2011 
» INOVATEC Paraná 2011 – Feira de Negócios 
em Inovação Tecnológica 

EVENTOS – 2011 

 
NACIONAIS 
 
» 19º Congresso Brasileiro de Reprodução 
Animal - 2011 
- 25 a 27 de maio, Recife - PE 
 
» 23° Curso de Melhoramento de Gado de Corte 
- Geneplus 
- 05 de julho de 2011, Campo Grande - MS 
 
» 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 

» SBIAgro 2011 - VIII Congresso Brasileiro de 
Agroinformática 
- 17 a 21 de outubro de 2011, Bento Gonçalvez – 
RS 

 

 
INTERNACIONAIS 
 
» 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 
 
» InterLeite – 11º Simpósio Internacional sobre 
Produção 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 
 
» 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) 

Palavras-chave: Melhoramento animal, Nutrição animal e Rastreabilidade 
 

Nº Patente Depositante Inventor Título 
PI0409537-5 Paulo Brígido Lemos 

(BR/SP) 
Paulo Brígido Lemos Técnica de identificação de detalhe em 

metabolismo dos bovinos e seleção, de 
caracterização e de composição racial de 
linhagens e melhoramento genético de 
bovinos, elevando a eficiência de 
linhagens funcionais dentro do sistema 
de produção de carne nas regiões 
tropicais 

PI0903462-5 Maurício Fraga Van 
Tilburg (BR/RJ) / 
Universidade Estadual do 

Maurício Fraga Van 
Tilburg 

Adição de insulina em diluentes seminais 
de congelamento e resfriamento 
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Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro - UENF (BR/RJ) 

PI9612465-2 Pfizer Inc. (US) Bruce A. Lefker / John 
A. Ragan / Philip A. 
Carpino / Paul A. 
Dasilva Jardine 

Compostos dipeptídicos secretagogos do 
hormônio do crescimento 

PI0903597-4 Bertin S.A. (BR/SP) Fernando Antônio Bertin Mistura protéica de extrato em pó e 
colágeno 

PI0605768-3 Fundação Universidade 
Estadual de Maringá 
(BR/PR) 

Lucimar Pontara Peres 
de Moura / Selma Lucy 
Franco / Lucia Maria 
Zeoula / Odimari Pricila 
Pires do Prado / Claudio 
Roberto Novello / Ivanor 
Nunes do Prado 

Processo de obtenção dos núcleos-
LLOSA2 e LLOSC3 (à base de própolis) 
na nutrição e medicamentos para 
ruminantes 

PI0803198-3 Michel Tavares Quinteiro 
Milcent Assis (BR/SC) 

Michel Tavares 
Quinteiro Milcent Assis 

Sistema de rastreabilidade total de 
suínos e bovinos 

PI0803200-9 Michel Tavares Quinteiro 
Milcent Assis (BR/SC) 

Michel Tavares 
Quinteiro Milcent Assis 

Sistema de rastreabilidade total de aves 

PI0702529-7 Marco Elias Thomaz 
Junior (BR/SP) 

Marco Elias Thomaz 
Junior 

Sistema de rastreabilidade digital 
individual para corte de bovinos e 
congenere 

MU8601452-8 Francisco Pedro 
Guilherme Neto (BR/RN) 

Francisco Pedro 
Guilherme Neto 

Etiqueta identificadora de lote e 
rastreabilidade para pescados “in natura” 
e/ou industrializados 

PI0605961-9 Silvio de Melo e Souza 
(BR/SP) 

Silvio de Melo e Souza  Sistema de rastreabilidade aplicada no 
trânsito de animal 

 

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. 

 
 

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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