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NOTÍCIAS 

 
 

 
Inscrições até 22 de setembro 

 
II Rodada Tecnológica de Negócios em Alimentos 

 
A II Rodada de Negócios em Alimentos acontecerá em paralelamente ao XI Encontro Regional 

Sul de Ciência e Tecnologia de Alimentos (XI ERSCTA) e a Feira de Inovação da Indústria 
Agroalimentar 2011 (FIIA 2011) 

 
Data:10 de outubro de 2011 

 
Local : FIEP /CIETEP – Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico – Curitiba/PR 

 
P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 
» Pesquisador da PUC PR concorre ao Prêmio 
Saúde 2011, promovido pela Editora Abril 
» Vacina de DNA pode ser usada para cura da 
doença de Chagas 
» Indústria de insumos, consultorias técnicas e 
o setor da pesquisa no centro do debate na 
busca de eficiência produtiva da carne bovina 
» Rio Grande do Sul é pioneiro em tecnologia 
de reprodução 

» Foram criadas células estaminais de espécies 
em perigo de extinção 
» Estudo analisa câncer em cães 
» Zoo de células-tronco pode salvar espécies 

GENÉTICA E MELHORAMENTO ANIMAL 
 
» Melhoramento Genético aumenta 
produtividade do leite em até 300% 
» Tropical Genética confirma demanda pelo 
Girolando 
» Melhoramento genético garante a quebra 
de recorde na produção leiteira de Gir 
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ameaçadas de extinção 
» Gatos fluorescentes vão ser usados em 
pesquisa sobre imunodeficiência 
» Foram criadas células estaminais de espécies 
em perigo de extinção 

 
 

» Vacina cura câncer de próstata em ratos 
» Novas tecnologias da Embrapa na 
Expointer 2011 
» Novo Centro de Pesquisas 
» Portugueses criam película comestível para 
alimentos 
» Microscópio holográfico cabe na palma da 
mão 
» Inovação – Um discurso ou uma estratégia?  
» Cientistas criam células-tronco para evitar 
a extinção de espécies 
» Células-tronco pluripotentes para testes em 
medicamentos 
» Células-tronco e a renovação e manutenção 
dos tecidos 
» Brasileiros criam neurônios em laboratório 

 
 

 
» Filha de CA Sansão é a nova recordista 
mundial de produção 
» Gir leiteiro elege campeões na Expointer 
» 14º Dois Irmãos mostra seleção iniciada em 
1970 
» Robalo e Tilápia têm mapeamento genético 
em Cingapura 
» Foi decifrado pela primeira vez o genoma 
de um lagarto  
» Empaer busca implantar centro de 
apicultura com abelhas geneticamente 
melhoradas 
» Criadores participam da exposição do 
cavalo campolina em MG 
» Conservação dos guepardos - Programa do 
Smithsonian, nos EUA, fará melhoramento 
genético para preservar espécie e evitar 
extinção 

 
 
» Conhecidos os grandes campeões rústicos 
Hereford da Expointer 2011 
» Angus elege campeões na Expointer 
» Nova técnica permitirá sequenciamento 
genético de praticamente todas as bactérias 
existentes 
» Qualitas apresenta touros tope em 
eficiência alimentar 
» Expoinel 2011 já bate recordes históricos do 
Nelore 
 

NUTRIÇÃO ANIMAL 
 

MEIO AMBIENTE NA INDÚSTRIA ANIMAL 
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» Novozymes e DSM lançam produto para 
ração animal 
» DSM e NutraCea firmam parceria para 
desenvolver proteínas vegetais 
» Pets podem ser vegetarianos 
» Novozymes e DSM lançam produto que 
torna a ração animal mais eficiente, reduzindo 
o fosfato e o esterco  
» Bioaromas, Biofeed e Himalaya, fecham 
acordo e trazem novo produto ao Brasil  
» VII Congresso de Nutrição Clínica 
Internacional em São Paulo 
» Utilização de enzimas na alimentação animal 
- artigo 
» Expoinel 2011: Maior exposição brasileira da 
raça Nelore chega à sua 40ª edição 
» Evonik lança AMINODat®4.0  
» Orego-Stim recebe certificação 
» 80 milhões de toneladas 
» Silagem de colostro pode substituir o leite 
na alimentação dos bezerros 
» Simpósio nacional de avicultura em 
Balneário Camboriú 
» Governo autoriza o uso de arroz para ração 
» Nutriphós inaugurou o 1º laboratório 
homeopático animal do Sul do Brasil 

» II Fórum Umweltschutz 
» Ecologia Química Aplicada ao Controle 
Biológico na Agricultura 
» FAO quer preservar solos 

 
» Os desafios da Economia de Baixo Carbono 
» Novas espécies de peixes 
» Evonik participa da Fitabes 2011 
» Quase 6 mil peixes já foram monitorados no 
Amazonas, diz IVIG 
» ABIOVE participa de iniciativas para 
implementação da logística reversa de 
embalagens 
» Economia na granja 
» Congresso destaca bem-estar, meio 
ambiente e qualidade da carne suína 
 

ECONOMIA 
 
» Indústria de Ração cresce 4,1% 
» Setor de alimentação animal para bovinos 
de corte cresce 6,5%  
» Atibaia tem sua primeira empresa de plano 
de saúde animal 
» 19º Leilão de Touros da Agropecuária 
Jacarezinho oferta 150 reprodutores Nelore 
com CEIP, em Araçatuba (SP) 
» Agroceres PIC Argentina promove 4º 
Seminário técnico e de mercado com foco no 
futuro da produção suinícola 
» Tropical genética confirma demanda pelo 
Girolando 
» Pfizer investe R$ 40 mi em Guarulhos e 
eleva capacidade em 20% 
» Leilão Top Nelore Qualitas oferta touros 
com genética comprovada 
» ExpoGenética comercializa quase 1.000 
touros 
» Elite HB negocia embriões, prenhezes e 
animais a galpão 
» Cabanhas criam grupo para negociar 
Charolês 
» Bluepharma no pódio das farmacêuticas que 

SAÚDE ANIMAL 
 
» Alertas Sanitários OIE no mês de agosto de 
2011 
» A importância da correta classificação do 
risco da EEB/ BSE 
» "É hora de parar de vacinar” 
» Camargo Neto defende que Brasil pare de 
vacinar rebanho contra aftosa 
» Barbatimão é alternativa contra mastite 
» MSD Saúde Animal está à disposição do 
pecuarista na Interconf 
» Depois de oito anos, medicamentos 
genéricos para animais entram na pauta do 
Congresso Nacional 
» Oficina de Manejo de Parto e Recém 
Nascidos em Rebanhos Ovinos e Caprinos 
» Combate às doenças respiratórias  
» Veterinários atuam no combate às 
epidemias 
» Suspenso uso de vacina contra a raiva 
fabricada no Brasil 
» Novo foco de variedade do vírus da gripe 
aviária é detectado  
» Organizações mundiais minimizam aparição 
da H5N1 
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» Biopremier vai estrear em Setembro na 
bolsa de Frankfurt  
» Batavo conclui fábrica de leite e volta ao 
varejo 
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» Biogenic Group no Brasil 
» Expopará vai mover R$ 5 mi em negócios 
» Produtor vê potencial para criação de ovinos 
em Mato Grosso do Sul 
» Aftosa prejudica imagem do Mercosul como 
exportador 
» Aftosa no Paraguai aquece mercado futuro 

» Estudo analisa câncer em cães 
» Bayer presente no X Simpósio Goiano de 
Avicultura 
» Inseminação artificial potencializada com 
uso de GnRH 
» Empresa paranaense produz kits e testes de 
diagnóstico 
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» Ceará se prepara para sediar XV Congresso 
Abraves 
» Phibro no CLA 
» Adisseo no Congresso Latinoamericano de 
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» Avicultura e Veterinária – comemorados em 
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» XV Congresso Abraves debate futuro da 
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» Biopremier vai estrear-se em Setembro na 
bolsa de Frankfurt  
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» Bayer presente no X Simpósio Goiano de 
Avicultura 
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do Sul 
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campolina em MG 
» Suínos na Expointer 
» Rodada de Negócios em Alimentos 
» Emater mostra propriedade modelo na 
Expopib 2011  
» Congresso Latino-americano destaca região 
como motor da avicultura 
» Encontro entre Embrapa e Biosul visa ao 
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» Formilvet sorteia viagem à AveSui 2012 
durante Congresso Latino 
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» Congresso Latino-americano destaca região 
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» Anvisa e Fiocruz assinam acordo para 
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» Grupo planeja retomar pesquisas sobre 
pitiose equina 
 

DESTAQUES FIEP 
 
» Ministro alemão e embaixador no Brasil 
visitam Senai para ampliar parceria 
» Desindustrialização é fruto da política 
cambial e juro alto 
» Fiep é finalista em três categorias do Prêmio 
Aberje 2011 
» C2i apresenta trabalhos na Colômbia e na 
China 
» Rocha Loures é Cidadão Honorário de 
Paranavaí 
» Rocha Loures agradece trabalho de 
coordenadores regionais da Fiep 
» Plantio de mudas neutraliza emissões 
geradas no Congresso Nós Podemos Paraná 
» Fiep articula debate sobre Cidades Digitais 

» Inovação paranaense faz aniversário em 
setembro 
» Nova diretoria da Fiep assume dia 30 de 
setembro 
» Movimento A Sombra do Imposto ganha 
dimensão nacional 
» Vendas industriais paranaenses mantêm 
alta em julho 
» Fiep reforça mobilização por mudanças no 
sistema tributário brasileiro 
» Ministro alemão e embaixador no Brasil 
visitam Senai para ampliar parceria 

» Fiep realiza Encontro Anual de Sindicatos 
2011 
» Conef 2011 reúne, em Curitiba, profissionais 
de renome da economia 
» Centro Internacional de Negócios recebe 
missão do Canadá 

» FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL 2012 - Cadastramento e 

atualização até 30 de setembro de 2011 

 
 

 
EVENTOS 

 
 
NACIONAIS 
 
» VII Congresso Brasileiro de Biossegurança 
- 19 a 23 de setembro de 2011, Joinville - SC 
 
» 9º Simpósio Técnico de Incubação, Matrizes 
de Corte e Nutrição  
- 21, 22 e 23 de setembro deste ano, no 
centro de convenções do Hotel Sibara, em 
Balneário Camboriú – SC 
 
» SBIAgro 2011 - VIII Congresso Brasileiro de 
Agroinformática 
- 17 a 21 de outubro de 2011, Bento 

 
INTERNACIONAIS 
 
» II Fórum Umweltschutz 
- 20 de setembro de 2011, Curitiba - PR 
 
» XV Congresso ABRAVES 
- 03 a 07 de outubro de 2011, Fortaleza, 
Ceará - Brasil 
 
» International Poultry Expo 
24 a 26 de janeiro de 2012, Georgia World 
Congress Center, Atlanta, Gergia, EUA 
 
» Congresso Internacional de Biotecnologia 
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Gonçalvez – RS 
 
» VI Congresso Brasileiro de Ciência e 
Tecnologia de Carnes 
- 24 a 27 de outubro de 2011, São Pedro – SP 
 
» 33º Congresso Nacional ANCLIVEPA 
- 27 a 30 de abril de 2012, Expo UNIMED, 
Curitiba – PR 
 
 

Médica 
- 05 a 08 de março de 2012, Havana, Cuba 
 
» XXIV Congresso Mundial de Avicultura 
(WPC 2012) 
- 5 a 9 de agosto de 2012, Centro de 
Convenções de Salvador, Bahia – Brasil 
 

 
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, 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 
 
» Chamada de Projetos nº 18/2011 - Programa de Cooperação CNPq/MIT - CNPq e 
MIT tornam pública esta Chamada destinada ao financiamento de projetos conjuntos de 
pesquisa, a serem apoiados no CNPq na forma de auxílio-integrado (AI). Data limite para 
submissão de propostas 30/09/2011. 
 
» Chamada de Projetos Nº 12/2011 - Programa de Cooperação e Apoio a Redes de 
Pesquisa Brasileiras e Francesas – A presente Chamada Pública objetiva apoiar projetos 
conjuntos de pesquisa, com metas claramente definidas, envolvendo grupos brasileiros e 
franceses. Os projetos conjuntos serão baseados nos princípios de excelência científica, 
reciprocidade, benefícios mútuos, respeito mútuo e sustentabilidade. Data limite para 
submissão de propostas 05/10/2011.  
 
» FINEP lança terceira edição do Prêmio INOVAR - A FINEP lançou nesta terça (13/09) a 
terceira edição do Prêmio INOVAR. Criada em 2009, a iniciativa é mais uma ação de estímulo à 
promoção da excelência na gestão de fundos de venture capital no Brasil por intermédio do 
INOVAR. A partir deste ano, o Prêmio INOVAR se insere como uma categoria especial do 
Prêmio FINEP de Inovação. Prazo limite para apresentação de propostas 14/10/2011. 
 
» Chamada CNPq N º 11/2011 - Seleção Pública de Propostas de Cursos para 
Formação de Recursos Humanos em Biotecnologia – CBAB - A presente Chamada tem 
por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País. 
Data limite para submissão de propostas 17/10/2011. 
 
» 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 
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a projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica, os projetos podem ser 
apresentados a qualquer tempo para apreciação (fluxo contínuo). 

 
 

PESQUISA DE PATENTES – BASE DE PESQUISA INPI 
 

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 

Inventor Depositante Título da patente 

PI0914127-
8 

26/06/200
9 

Bhering Advogados - 
depositante 

Eberhard-Karls-
Universität Tübingen 
(DE) 

Utilização de 
anticorpo, método 
para isolamento e/ou 
identificação de 
células-tronco 
mesenquimais com 
potencial de 
diferenciação adipócito 
e condrócito utilização 
de células-tronco, 
composição 
farmacêutica 

PI0903975-
9 

06/03/200
9 

Sharon Lisauskas 
Ferraz de Campos 

Sharon Lisauskas Ferraz 
de Campos (BR/BA) 

Processo de 
modificação de células-
tronco embrionárias 
bovinas e processo de 
purificação de 
proteínas geradas por 
células-tronco 
embrionárias bovinas 
modificadas 

PI0909817-
8 

04/03/200
9 

Dannemann ,Siemsen, 
Bigler & Ipanema 
Moreira - procurador 

Osiris Therapeutics (US) Uso de células-tronco 
mesenquimais para 
tratamento de doenças 
e distúrbios genéticos 

PI0905465-
0 

14/12/200
9 

Sonia Maria de Freitas 
/ Rozeni Chagas Lima 
Teles / Adalberto 
Farinasso 

Fundação Universidade 
de Brasília (BR/DF) / 
Unicórnio Labotarório 
de Reprodução Animal 
LTDA - EPP (BR/DF) 

Processo de extração 
de hormônios de 
glândulas animais, 
hormônios 
semipurificados e seu 
uso em composições 
farmacêuticas e/ou 
veterinárias 

PI0002359-
0 

19/06/200
0 

Rodolfo Rohr / José 
Aníbal Trujillo-Quijano 

Resitec Indústria 
Química Ltda. (BR/RJ) 

Processo para extração 
e concentração de 
vitaminas e 
provitaminas 
lipossolúveis, fatores 
de crescimento e 
hormônios vegetais e 
animais, presentes nos 
resíduos e subprodutos 
das indústrias de 
produtos vegetais e 

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


animais 
PI0915262-
8 

11/11/200
9 
12/05/201
1 - início 
fase 
nacional 

Pinheiro Neto - 
Advogados 

The Trustees of the 
University of 
Pennsylvania (US) 

Fator-9 de crescimento 
de fibroblasto promove 
regeneração de folículo 
piloso após ferimento 

PI0812430-
2 

05/06/200
8 
08/12/200
9 - início 
fase 
nacional 

Dannemann ,Siemsen, 
Bigler & Ipanema 
Moreira - procurador 

Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft (DE) 

Uso do fator do 
crescimento de 
fibroblasto 7 (FGF7) e 
do receptor FGFR2B 
como biomarcadores 

PI0112272-
0 

22/06/200
1 
23/12/200
2 - início 
fase 
nacional 

Brigitte Devaux / Jo-
Anne S. Hongo / 
Leonard G. Presta / 
David L. Shelton 

Genentech, INC. (US) Anticorpo monoclonal 
anti-TRKC agonista, 
cadeia pesada de 
anticorpo anti-TRKC, 
cadeia leve de 
anticorpo anti TRKC, 
cadeia pesada de 
anticorpo anti TRKC 
murino, cadeia pesada 
de anticorpo anti-TRKC 
humano, anticorpo 
agonista anti-TRKC 
murino, anticorpo 
agonista anti-TRKC 
humano, moléculas de 
ácido nucleico isolado, 
moléculas de ácido 
nucleico, vetor, 
linhagens de células 
hospedeiras, linhagens 
de células de 
hibridoma, célula 
hospedeira, 
polipeptídeo, 
composição 
farmacêutica, método 
para o tratamento de 
neuropatia ou doença 
neurodegenerativa ou 
reparo de uma célula 
nervosa lesionada, 
método para aumentar 
a proliferação, 
manutenção ou 
regeneração de 
neurônios periféricos, 
método para o 
tratamento de doença 
ou condição que 
envolve a degeneração 
celular em um paciente 
mamífero, método de 
indução de 
angiogênese, método 



de fabricação de um 
anticorpo anti-TRKC, 
usos de um anticorpo 

PI0915780-
8 

17/07/200
9 
18/01/201
1 - início 
fase 
nacional 

Momsen, Leonardos 
& Cia 

Novozymes Adenium 
Biotech A/S (DK) 

Uso de uma beta 
defensiva de 
mamífero, e, método 
para tratar uma 
doença inflamatória ou 
distúrbio em tecidos de 
mamíferos 
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