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DESTAQUE 

CNPq_Expresso é implementado em três aeroportos da região Sul 

O sistema CNPq_Expresso, que permite reduzir significativamente o tempo de liberação de importação de 

insumos e equipamentos para pesquisa científica, foi implementado nos aeroportos internacionais Salgado 

Filho, de Porto Alegre (RS), Afonso Pena, de Curitiba (PR) e Hercílio Luz, de Florianópolis (SC). 

A iniciativa conseguiu reduzir de 20 para cinco dias o tempo de 

liberação das importações destinadas à pesquisa realizadas pelo 

CNPq, por cientistas, pesquisadores e entidades sem fins 

lucrativos devidamente credenciados pelo Conselho. Leia mais. 

Notícias relacionadas: 

Cientistas reclamam de dificuldades para importar material 

de pesquisa 

Biotecnologia para Biosseguridade (Visão 1) 

» Avanços nas pesquisas com células-tronco 

» Brasil quer produzir células-tronco em escala comercial 

 
Ministério da Saúde que produzir células-tronco em escala comercial. 

Fonte: Veja 
 

» Cientistas reclamam de dificuldades para importar material 

de pesquisa 

» Empresa argentina de sanidade bovina quer desenvolver 

projeto no Paraná 

» Mapa faz controle de resíduos e contaminantes em alimentos 

 

O principal problema encontrado foi o alto índice de detecção de arsênio em 
pescado de captura. Fonte: Revista Exame 

 

»Tecpar estuda parceria com laboratório veterinário canadense 

» Ministério afirma que país deve se tornar livre de aftosa com 

vacinação ainda este ano 

» Ministério restringe uso de animais em experimentos 
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Genética e Melhoramento Animal (Visão 2) 

» Novo frango da Embrapa terá genética japonesa 

 

Foto: Agrovalor 

 

» Projeto Genoma da onça-pintada 

» Stress relacionado a status social provoca alterações genéticas em macacos 

Meio Ambiente na Indústria Animal (Visão 3) 

» Óleo de avestruz vira matéria-prima de cosméticos 

 
Produtos da Ostrich Cosméticos agregam valor a subprodutos de origem animal. 

 

» Burger King anuncia ações a favor do bem-estar animal 

Nutrição Animal (Visão 4) 

» Korin Alimentos investe na produção extensiva de suínos 

 

Korin: empresa que produz alimentos orgânicos e livres de antibióticos. 

» Aurora lança produtos nutricionais para pecuária leiteira 

» Produção de ração na China cresce em 2012 

» Ácidos orgânicos beneficia produção animal 

 
Ácidos Orgânicos são alternativas ao uso de antibióticos promotores de 

crescimento. Foto: Sanex/Divulgação 

Outras Notícias 

» ‘Lei do Bem’ patina, mas indústria lucra com inovação 

» Pesquisadores da Embrapa publicam artigo sobre 

pesquisa inovadora em reprodução animal 

» Curso de Capacitação em Gestão da Inovação 

» Transparência pública: cidadãos terão acesso a 

informações do Mapa 

» Paraná terá R$ 98 milhões para incentivo a 

pesquisa científica 

» Senar/MS promove 15° Encontro Técnico do Leite 

» BRF lança instituto para fortalecer investimento social 

» Paraná lidera exportações de carne de frango 

» Chapecó: Sanex reúne equipe no Simpósio Brasil Sul 

de Avicultura 

» 1º Encontro Brasileiro de Prospectiva e Planejamento Estratégico 

» Evento: 33º Congresso ANCLIVEPA acontece de 27 a 30 de abril, 

na cidade de Curitiba 
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» Incêndio na Unesp destrói documentos e 30 anos de 

pesquisa 

 

DESTAQUES FIEP 

» Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria 

Brasileira vai estimular a inovação 

 
Presidenta Dilma Rousseff participa do lançamento do Programa SENAI 

de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira. 

 

» Destaque: SENAI investe em inovação 

 

» Fiep lança a Bússola da Inovação 
 

 
Questionário de avaliação do status da inovação entre as indústrias do PR está 

disponível na internet (Divulgação) 
 

» SENAI abriu 4.500 vagas gratuitas para Cursos Técnicos pelo 
Pronatec  

EVENTOS/ CURSOS 

NACIONAIS 
 
» V Simpósio de Agropecuária Sustentável 
- 07 de maio de 2012, FAZU, Uberaba – MG 
 
» IV Congresso sobre Nutrição de Animais de 
Estimação 
- 08 a 09 de maio de 2012, São Paulo – SP 
 
» Expoingá 2012 
- 10 a 20 de maio de 2012, Maringá –PR  
 
» Curso – Microbiologia de Alimentos 
- 10 de maio de 2012, FUNPAR, Curitiba – PR  
 
» 15º Encontro Técnico do Leite 
- 14 a 15 de maio de 2012, Campo Grande – MS  
 
» VII SINSUI 
- 15 a 18 de maio de 2012, Porto Alegre – RS  
 
» V Workshop sobre Jundiá 
- 16 a 18 de maio de 2012, Passo Fundo – RS  
 
» 19º Congresso Brasileiro de Apicultura 
- 22 a 26 de maio de 2012, Gramado – RS  
 
» II ANISUS – Congresso Brasileiro de Produção 
Sustentável 
- 29 a 31 de maio de 2012, Chapecó – SC  
 

 

INTERNACIONAIS 
 
» 28º Simpósio Internacional de Saúde e Nutrição 
Animal da Alltech 
- 20 a 23 de maio de 2012, Lexington, Kentucky, USA 

 
 
» FENACAM 2012 – Feira Internacional do Camarão- Em paralelo ao IX 
Simpósio Internacional de Carcinicultura/ VI Simpósio Internacional de 
Aqüicultura/ IX Feira Internacional de Serviços e Produtos para 
Aqüicultura/ IX Festival Gastronômico de Frutos do Mar 
- 11 a 14 de junho de 2012, Natal – RN  
 
» Aquaciência 2012 
- 01 a 05 de julho de 2012, Palmas – TO  
 
» IX Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal 
- 12 a 15 de junho de 2012, João Pessoa – PB 
 
» XXIV Congresso Mundial de Avicultura (WPC 2012) 
- 05 a 09 de agosto de 2012, Centro de Convenções de Salvador, Bahia – 
Brasil 
 
» 2ª Agrinsumos & Induspec Expo&Business (Feira de Insumos, 
Equipamentos e Serviços para Agropecuária), II Congresso ANDAV e I 
Congresso Induspec 
- 07 a 09 de agosto de 2012, Transamerica Expo Center, São Paulo – SP 
 
» VII Congresso Brasileiro de Células-Tronco e Terapia Celular 
- 03 a 06 de outubro de 2012, Fecomércio, São Paulo –SP  
 
» XXI Congresso Latino-Americano de Microbiologia (CLAM 2012)  
- 28 de outubro a 01 de novembro de 2012, Mendes Convention Center, 
Santos – SP  
 
 
 
 
 
» Conferência da Sociedade Internacional de Genética Animal 
- 15 a 20 de julho de 2012, Cairns, Queensland, Austrália. 
 
» 10º Congresso Internacional de Biologia Celular 
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» Congresso Internacional da Sociedade de 
Veterinários de Suínos (IPVS) 
- 10 a 13 de junho de 2012, Coreia do Norte  
 
» Congresso Mundial de Saúde Animal Asia 2012 
- 11 a 14 de junho de 2012, Singapura, China. 
 
»  4ª. Conferência Internacional de Genética 
Quantitativa 
- 17 a 22 de junho de 2012, Edinburgh International 
Conference Centre, Edinburgh, Escócia, Reino 
Unido 
 
» Convenção Internacional BIO 
- 18 a 21 de junho de 2012, Boston Convention & 
Exhibition Center, Massachusetts, EUA. 

- 25 a 28 de julho de 2012, Riocentro Convention Center, no Rio de 
Janeiro – RJ. 
 
 
» 17º Simpósio Internacional de Reprodução Animal (ICAR 2012)  
- 29 de Julho a 02 de Agosto de 2012, Vancouver, British Columbia, 
Canada. 
 

» 16TH World Congress of Food and Science Technology  

- 5 a 9 de Agosto de 2012, Foz do Iguaçu – PR 
 
» Livestock Biotech Summit “Developing Global Solutions Through 
Animal Biotechnology” 
- 19 a 21 de setembro de 2012, Kansas City, Missouri, EUA. 
 
» V Congresso Latinoamericano de Nutrição Animal (CLANA) 
- 23 a 26 de outubro de 2012, Convention Center de Puerto Vallarta, 
Mexico 
 

 
CHAMADAS PARA PROJETOS – EDITAIS 

 
» Edital Senai/Sesi – Inovação 2012 -  Empresas podem inscrever projetos em parceria com as unidades regionais do 
SESI/SENAI até 25 de maio. Apoio para a promoção de pesquisa, desenvolvimento de processos, produtos inovadores e 
tecnologias sociais. 
Inscrições: 02/04/2012 a 25/05/2012 

» PIBITI 2012/2013 - 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.  
Inscrições: 19/04/2012 a 04/06/2012 
 
» Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC - Processo de inscrição de instituições interessadas em 
participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC, para concessão de cota de bolsas de Iniciação 
Científica. 
Inscrições: 09/04/2012 a 25/05/2012  

» Chamada Pública 01/2012 da Fundação Araucária - Organização de Eventos Técnico-Científicos – Com o objetivo de 
apoiar financeiramente as Instituições de Ensino Superior, Institutos de Pesquisa e Associações ou Sociedades Técnico-
Científicas, de natureza pública ou privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, com sede e CNPJ do Estado do Paraná na 
organização de eventos relacionados com ciência e tecnologia, nas diversas áreas de conhecimento, destinados ao intercâmbio de 
experiências entre pesquisadores e a divulgação dos resultados de seus trabalhos, cuja realização ocorra no âmbito estadual de 15 
de março a 31 de dezembro de 2012.   
Data limite para submissão de propostas 15/06/2012. 

» Chamada MCTI/CNPq/FINEP Nº 06/2012 – ARC - A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio 
financeiro 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 2012 a 31 de dezembro de 2014. 
Inscrições: 16/03/2012 a 20/09/2012 

» Chamada no 06/2011 da Fundação Araucária - Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos. 
 

PATENTES: BASE DE PESQUISA Scirus for scientific information only/ INPI  
Palavra-chave: Ostrich 

 

Nº Patente 
Data 

depósito 
Depositante Título da patente Abstract 

JP2005146236 (A) 09/06/2005 KONISHI 
ITSURO Method for Separating, 

Extracting and Purifying 

To provide a method for efficiently and stably harvesting oil 
having high quality as skin care oil or skin cream and 
preventing degeneration of its quality. ; SOLUTION: Fat 
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Ostrich Oil From Ostrich    
 

mass is collected from a slaughtered ostrich body and 
passed through a chopper to be a minced state. The 
minced fat mass is put into a steaming cooker and oil is 
separated with 60-90[deg.]C hot water. Activated clay is 
added to the crude ostrich oil, agitated at 70-80[deg.]C for 
about 10 minutes and filtered by paper filter. Filtered oil is 
put into a vessel and kept at a state of reduced pressure 
for >=1 days to remove odors. Tocopherol (vitamin E) is 
added to the oil, bamboo charcoal is dipped in the oil in 
1/10-1/100 weight of the oil and stood for 10-20 days to 
enhance transparency and remove the odors.  
 

JP2006036749 (A) 09/02/2006 CHO KEI Active Functional Agent of 

Ostrich Blood    

To provide an active functional agent given by preparing 
ostrich blood, without causing deactivation of fatigue 
recovery action, resistance to oxygen deficit, resistance to 
cold temperature, resistance to high temperature, an 
anticancer effect, and a vigor enhancing effect. ; 
SOLUTION: This active functional agent comprises a 
freeze-dried powder of the ostrich blood or a polypeptide 
mixture which is formed by hydrolyzing serum and plasma 
of the ostrich blood with blended enzymes 
 

JP2011020927 (A) 03/02/2011 OSTRICH 
PHARMA KK 

Antibody produced from 
ostrich  

The invention relates to a probiotic mixture for the 
protection of bees' health, and more specifically for the 
protection from microbial pathologies, such as those 
caused by Paenibacillus larvae, etiological agent of the 
American Foulbrood Disease (AFD). 
 

PI0604488-3 25/10/2006 Benito 
Guimarães de 
Brito (BR/PR)  

 

Stabilized Synthetic 
Brood Pheromone for 
Manipulating the 
Behaviour and Physiology 
of Honey Bees    
 

Aditivo alimentar para aves e outros animais de produção 
e processo para obtenção do aditivo consiste em um 
aditivo alimentar para aves e animais de produção, 
especialmente para avestruzes e o processo para sua 
obtenção, com função de imunoestimulante, a base de 
própolis e óxido de zinco, que aumenta a resistência dos 
animais contra diversas doenças e reduz a ocorrência da 
diarréia, auxiliando também na diminuição da taxa de 
mortalidade. 
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