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NOTÍCIAS 

Nanotecnologia: Microscópio óptico enxerga vírus pela primeira vez 

Microscópio óptico que supera o limite da difração da luz é o mais moderno instrumento capaz 
de aumentar o limite atual de cerca de 1 micrômetro (0,0001 milímetro) para cerca de 50 

nanômetros (5 x 10-8 metro) sob luz normal. Pesquisado na Universidade de Manchester, 
Reino Unido, este novo instrumento, chamado de nanoscópio, é capaz de permitir a 

visualização de estruturas nunca antes vistas em microscopia óptica, como por exemplo a 
ação de um virus dentro da célula. Leia mais 

 

Microscópio com lente líquida enxerga dentro da pele 

Um novo instrumento para estudar tecidos in vivo, sem necessidade de cortes foi descoberto 
pela Dra. Jannick Rolland e colegas da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. O 

novo instrumento da microscopia óptica teve lentes rígidas trocadas por lentes líquidas, que 
literalmente permitem o mergulho nos tecidos vivos, para visualizar estruturas que estejam 
mais ou menos isoladas. Cortes, lesões de pele podem agora ser analisados  através deste 

mecanismo, que usa luz infravermelha, com ajuste contínuo de foco, o que permite uma 
sequência de imagens em até um milímetro de profundidade na pele, suficiente para saber se 

uma lesão é benigna ou maligna. Leia mais 

 

P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» Helixxa lança teste de DNA para animais de estimação na 
1ª Pet Show 
» Células de gordura aplicadas em camundongos 
recuperam músculos enfraquecidos por distrofia muscular 
» Cães assintomáticos podem ter genes que os protegem 
da distrofia muscular 
» Pesquisadores descobrem gene que determina cores dos 
animais 
» Ratos recém-nascidos podem regenerar seus corações 
» Pecuária mais rentável depende de tecnologia, diz novo 
chefe da Embrapa Gado de Corte 
» Robôs fazem ciência: Em busca da droga miraculosa 
» Testes recentes mostram que células-tronco não fazem 
tudo o que se esperava, mas indicam novas abordagens de 

NUTRIÇÃO E MELHORAMENTO 
ANIMAL 
 
» Tendências para o mercado de 
receptoras 

» A Merial Saúde Animal traz ao Brasil 
para o "1º Workshop Genômica Aplicada 
à Pecuária", em Araçatuba, o diretor 
global de Igenity, Stewart Bauck 
» Gado senepol se destaca em Mato 
Grosso  
» Emater ensina técnicas para melhorar 
caprinocultura em Minas Gerais 
» Araçatuba vai sediar workshop de 
genômica pecuária 
» Empresários da aquicultura querem 
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pesquisa 
» Aprendendo a esquecer: Estudos com ratos sugerem que 
é possível eliminar de modo mais eficaz a memória de um 
evento desagradável 
» Bahia usa um mosquito transgênico  
» Células-tronco aceleram regeneração dos ossos 
» Vaga-lumes chamam a atenção de pesquisadores para 
estudos e aplicações da luciferase em processos 
biotecnológicos 
» Cientista pesquisa sobre insetos e fungos na reserva do 
Uatumã, no Amazonas 
» Descobertas duas espécies de arraias na Amazônia 
equatoriana 
» Cientistas descobrem molécula que altera memória 
» Artigo: Oncostatina M inibe a diferenciação de mioblastos 
e regula a regeneração muscular 
 

mais pesquisas em nutrição 
» O Simpósio de Produção Animal de 
Pirassununga – Simpropira está em sua 
oitava edição e contará com cerca de 40 
palestras nos dias 16 e 17 de abril de 
2011 
» Cabanha da Unimar vai à Nova 
Zelândia em busca de novidades sobre o 
setor 
» Pecuária mais rentável depende de 
tecnologia, diz novo chefe da Embrapa 
Gado de Corte 
» Curso de Micromanipulação e 
Transferência de Embriões nas espécies 
Bovinas e Equina 
» Atividades equestres ganham destaque 
na ExpoLondrina 2011 
» Governo de Alagoas distribui 
equipamentos para garantir 
melhoramento genético dos rebanhos 
» Bahia Pesca inicia segunda fase da 
reprodução do peixe bijupirá em cativeiro 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
» Criador de SC terá 60 cursos gratuitos de inseminação 
artificial em bovinos 
» Cooperação Estratégica: Em visita à FAPESP, Glaucius 
Oliva, presidente do CNPq, destaca importância da 
cooperação com as fundações estaduais e apresenta 
programa de reconfiguração da agência federal 
» Parceria Dinamarquesa: Representantes de órgãos de 
fomento à pesquisa da Dinamarca visitam FAPESP e 
assinam acordo 
» Programa de Capacitação Total da Suinocultura (PCT) 
voltou em 2011 e iniciou com “Missão de Gerenciar” 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
» CCS busca soluções para o setor 
suinícola 
» Um mês após anúncio de MS como 
área livre, pecuaristas reclamam: nada 
mudou na ZAV 
» Brasil construirá laboratório marítimo 
em plataforma desativada 
» Livraria do Supremo: nova RTJ traz 
acórdão sobre Lei de Biossegurança 
» Soluções para o setor suinícola de SC 
 

ECONOMIA 
 
» Villa Germania estuda investir R$ 3 milhões em 
Canoinhas (SC) 
» Pfizer amplia portifólio com a aquisição da King 
Pharmaceuticals 
» Crise no mundo árabe impacta agronegócio no país 
» Simpósio da Alltech mudará as Regras do Jogo do 
Agronegócio 
» Japão sacode commodities 

 

SAÚDE ANIMAL 
 
» Influenza aviária em Israel e nos 
Territórios Palestinos 
» Desenvolvida terapia que faz com que 
células cancerosas se matem 
» Europeus reconhecem avanços no 
controle sanitário brasileiro 
» Síndrome Reprodutiva e Respiratória 
dos Suínos - PRRS atinge Birmânia 
» Vírus H5N1 já afeta avicultura da 
região central do Japão 
» Controle sanitário do Brasil apresenta 
avanços 
 

ARTICULAÇÃO ENTRE ATORES 
 
» Alunos da Escola Agrícola participam da 6ª Dinapec da 
Embrapa 
» Software criado pela Embrapa vai ajudar no planejamento 
e produção de bovinos 
» Capacitação em avicultura familiar é realizada no interior 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
» Concurso Fotográfico sobre as 
atividades do Médico Veterinário  
» Projeto Aquabrasil avalia resultados e 
planeja próxima etapa 
» Barcelona apresenta exemplares de 
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do Amazonas 
» Dia de Campo de Apicultura reúne mais de 120 pessoas 
em Itaiópolis 

» Novos rumos para a Cooperação Científica e Tecnológica 
entre Brasil e Cuba 

» Entrevista: 1º Workshop Internacional de Genômica 
Aplicada à Pecuária reunirá grandes nomes em Araçatuba, 
interior de São Paulo 
» Transferência de tecnologia para produção de peixes 
deve ter foco no setor industrial 
» Pesquisa em rede acelera resultados para a aquicultura 
» 15º Curso Novos Enfoques na Produção e Reprodução de 
Bovinos, patrocinado pela Pfizer Saúde Animal acontecerá 
entre 17 e 18 de março 
» Pesquisadores de SC estudam criação de robalo em 
cativeiro 
 
 

abutres-barbudos 
» Olhos de verme marinho mostram 
teoria da evolução 
» Bactéria que previne alergias e outras 
doenças pode ser consumida 
» Genética é a área mais popular da 
pesquisa científica 
» Inseto transgênico é usado para 
combater dengue 
» Registro de software da Embrapa 
Pecuária Sudeste garante bom 
funcionamento e acesso gratuito 
» Magdalena, a tartaruga de duas 
cabeças 
» Pássaros são empalhados sem usar animais 
mortos na Taxidermia Vegana 
» Unicamp realiza Desafio de Inovação 
Tecnológica 
» FAT repassa R$ 320 milhões para a 
Finep  
» CNPq inscreve para o Prêmio José 
Reis 2011  
 

CHAMADAS PARA PROJETOS - EDITAIS 

» Fundo Tecnológico vai apoiar biotecnologia e energia alternativa - A diretoria do BNDES definiu 
os focos de atuação do Fundo Tecnológico (Funtec) para o exercício de 2011, que contemplará os 
setores de energia, meio ambiente, saúde, eletrônica, novos materiais, química, transportes e petróleo e 
gás. 

» 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 MCT/CNPq/FINEP Nº 04/2011 – ARC - Edital com o objetivo de selecionar propostas 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. Data limite para submissão de propostas 04/04/2011. 
  
» Prêmio José Reis Divulgação Científica e Tecnológica - O Prêmio José Reis de Divulgação 
Científica e Tecnológica é destinado às iniciativas que contribuam significativamente para tornar a 
Ciência, a Tecnologia e a Inovação conhecidas do grande público. Inscrições até 20 de maio de 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 
  
» 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. 
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» 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 

» Curitiba irá discutir o futuro das cidades na CICI2011 -  
Segunda Conferência Internacional de Cidades Inovadoras, 
organizada pelo Sistema Fiep, vai reunir 4 mil pessoas e 
mais de 200 municípios de todo o mundo entre 17 e 20 de 
maio  
  

» Fiep recebe novos secretários de 
governo para discutir projetos 
» Fiep recebe cônsul-geral da Alemanha 
» Israel quer estreitar relações com o 
Paraná na área de PD&I 
» Indústria do Paraná tem em 2010 o 
melhor desempenho de sua história 
» Fiep será sede da Final Nacional da 
Copa do Mundo da Computação 
» Leax deve definir até junho o local de 
sua fábrica no Brasil 
» Anpei dá bolsas para MBA 
Internacional em Gestão Estratégica da 
Inovação 
» Fiep lança atividades do PDA 2011 
» Balança comercial do Paraná bate 
recorde negativo em janeiro 
 

EVENTOS – 2010/ 11 

 

CURSOS 
 

 
NACIONAIS 
 
» 
ExpoLondrin
a 2011 
- 07 a 17 de 
abril, Parque 
de Exposições 
Governador 
Ney Braga, 
Londrina - PR 
 
» Global 
Forum 
America 
Latina  
- 3 a 5 de 

 
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 
 
» VI SINSUI – Simpósio 
Internacional de Suinocultura 
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» Mestrado em 
Biotecnologia Industrial da Universidade Positivo 
– 16 de março de 2011, prazo final para envio de 
documentos para o processo seletivo 
 

agosto de 
2011, Foz do 
Iguaçu – PR 
 
» Fórum de 
Líderes em 
Suinocultura 
2011 
- 14 e 15 de 
setembro, Foz 
do Iguaçu - PR 
 
 
 

- 10 a 13 de maio de 2011, 
Porto Alegre - RS 
 
» Mercoláctea Milk Fair – 
Feira Internacional do Setor 
Lácteo 
- 11 a 14 de maio, Parque de 
Exposições Tancredo Neves, 
Chapecó - SC 
 
» 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 
 

 

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 Depositante Inventor Título 
PI0903462-5 Maurício Fraga Van 

Tilburg (BR/RJ) / 
Universidade Estadual 
do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro - UENF 
(BR/RJ) 

Maurício Fraga Van Tilburg Adição de insulina em diluentes seminais 
de congelamento e resfriamento 

PI0409537-5 Paulo Brígido Lemos 
(BR/SP) 

Paulo Brígido Lemos Técnica de identificação de detalhe em 
metabolismo dos bovinos, de 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 

PI0013780-4 Societe Des Produits 
Nestle S.A. (CH) 

Terry Russel / Linda A. Young Processo de melhoramento da pele e da 
pelagem de animais de estimação 

PI9612465-2 Bruce A. Lefker / John 
A. Ragan / Philip A. 
Carpino / Paul A. 
Dasilva Jardine 

Dannemann, Siemsen, Bigler 
& Ipanema Moreira 

Compostos dipeptídicos secretagogos do 
hormônio do crescimento 

PI0904913-4 Universidade Federal 
de Lavras (BR/MG) / 
Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais - 
FAPEMIG (BR/MG) 

Roberto Alves Braga Júnior / 
João Bosco Barreto Filho / 
Antonio Elizeu da Rocha Neto 

Sistema para análise de viabilidade de 
sêmen de vertebrados por meio de 
processamento de imagens 

PI0802282-8 Vadim Viviani (BR/SP) Vadim Viviani Placa biosensora tipo Elisa baseada em 
bactérias bioluminescentes imobilizadas 
para análises de toxicidade e 
susceptibilidade contra agentes 
microbicidas e processo de preparação de 
bactérias bioluminescentes para a referida 
placa 
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PI0700542-3 Carola Christina Ingrid 
May (BR/SP) 

Carola Christina Ingrid May Cadastro geral de informações relevantes 
de animais disponibilizado na rede mundial 
de computadores 

PI0602726-1 Rafael Gonçalves 
Veloso (BR/MG) 

Rafael Gonçalves Veloso Sistema de detalhamento de produtos de 
origem animal, de animais, sêmen, 
embriões congelados ou implantados, 
óvulos e oócitos 

 

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 

 

http://rotabiotecanimal.wordpress.com/ 
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