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DESTAQUE 

 

A I Rodada Tecnológica para Produtos Biotecnológicos em Nutrição Animal será realizada 

no dia 30 de outubro no Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), em 

Curitiba-PR. 

O objetivo desta Rodada de Negócios Tecnológica Universidade-Empresa é promover a interação 

entre as Indústrias de Alimentação Animal e as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras 

com o intuito de gerar inovação em produtos de base biotecnológica em nutrição animal. 

I Rodada Tecnológica para Produtos Biotecnológicos em Nutrição Animal 

Data: 30 de outubro de 2012 

Horário: 08h00 às 17h30 

Local: Sala de Convenções, CIETEP – Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico – 

Curitiba/PR 

Inscrições para Pesquisadores e Empresas: gratuitas, até 24 de setembro, pelo e-mail 

adriane.bainy@fiepr.org.br ou telefone +55 (41) 3271-7468. 

 

Biotecnologia para Biosseguridade (Visão 1) 
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» Inspeção sanitária agropecuária (Suasa) será 
revista 

» Mapa promove treinamento de capacitação para 
uso da Plataforma de Gestão Agropecuária 

» Ministério da Ciência produz 'chip do boi  

» Novo vírus de gripe mata focas bebês e pode 
ameaçar humanos 

» Fiscais agropecuários devem entrar em greve dia 
06/ago  
 
» Ministério diz que carne suína não transmite a 
Gripe A 

 
» Ministério vai propor regulamentação de 
transporte animal 

» Brasil participa de discussão sobre sanidade 
animal nas Américas 

» Governo do RS que identificar 100% do rebanho 
de bovinos no Estado 

 

» Indústria vê com ressalvas mercado de genérico 
animal 

» Sancionada lei que libera produção de genérico 
para uso veterinário 

 
Lei de autoria do senador Benedito de Lira (PP-AL) permitirá a 

produção e comercialização de medicamentos genéricos para uso 

veterinário no Brasil. (FOTO: Tribuna Hoje) 

 

» Liberação do uso de medicamentos genéricos na 
medicina veterinária 

»  Extrato da semente da pitanga pode ajudar no 
combate à leishmaniose 
 

Genética e Melhoramento Animal (Visão 2) 

 
» Embrapa conduz pesquisa para melhoramento 
genético do camarão branco 

 
Camarão Branco (FOTO: Globo Rural)  

 
» Pesquisa desenvolvida na UEMS identifica nova 
espécie de camarão no pantanal 

 

» Embrapa lança 1º Sumário de Avaliação Genética 
de ovinos Morada Nova 

 

 
O Sumário tem como objetivo fornecer subsídios aos criadores do 

Núcleo para a identificação de animais geneticamente superiores. 

FOTO: Embrapa 

 
 

Meio Ambiente na Indústria Animal (Visão 3) 

» Mapa promove treinamento em produção avícola 

orgânica 

 
Avicultura colonial. (FOTO: Mariana Pimentel-RS) 

» Governo disponibiliza mais recursos para Programa 

ABC 
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» Governo quer votar e colocar Código Florestal 
em prática  

 
» Reaproveitamento de resíduos agropecuários é 

oportunidade de negócios 

Programa ABC terá R$ 3,4 bilhões para financiar tecnologias que 

reduzem a emissão dos gases de efeito estufa no campo. (FOTO: 

Fernando Dias) 

 

» Marfrig conclui Inventário Global de Emissões de 

Carbono 

Nutrição Animal (Visão 4) 

 
» Simpósio discute uso de tortas de pinhão-manso 
e mamona na ração animal 
 

 
A Embrapa e diversas outras instituições de pesquisas estão 

trabalhando na destoxificação da torta de pinhão-manso. 

(FOTO: Lorena Garcia) 
 
» CTNBio aprova liberação comercial de algodão 
utilizado na nutrição animal 
 
» Aquapescabrasil recebe apoio de peso do 
Sindirações 

» Taxa de lotação (bovino por hectare) pode dobrar 
com uso de tecnologia 

» Até 25% a menos de emissão de metano em 
ruminantes 
 
» Saúde pública: ácidos orgânicos no combate aos 
microrganismos nocivos 
 
» MAPA concede licença para a comercialização 
do produto ZILMAX no Brasil 
 

 
» Substância para engorda será aceita com limite 
máximo 

 
A ractopamina é um aditivo que aumenta o desempenho dos 

animais e o rendimento da indústria. (FOTO: Conexão Arroba) 
 
» Governo intervirá no mercado de milho em agosto 
 
» Preços reduzirão demanda por milho e soja para 
ração 

 
O forte impacto do clima quente e seco reduziram as colheita de 

soja no Brasil meses atrás. (FOTO: CPT) 

 

» Colheita do milho avança e preço agrada 
produtores do Paraná 
 
» Sob várias formas, cana é opção na seca 
 

Outras Notícias 

» Governo vai liberar R$ 200 milhões para escoar 

produção de suínos 

» Circuito do Conhecimento em São Paulo 

debate futuro da suinocultura 

» Carne de frango brasileira ganha selo 

internacional de qualidade 

» Entidades da indústria e varejo farão parte do 

Fórum Nacional Permanente da Pecuária de 

Corte 

» Mapa reafirma medidas de apoio à suinocultura 
 

 
FOTO: Agromais 
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»  Novo laboratório da Fundação ABC garantirá 

alimentos mais seguros 

» Leite em pó com melatonina será solução para 

insônia e estresse 

» Animais também têm consciência, dizem 

neurocientistas 
 

»  Biotecnologia brasileira pode substituir 

heparina animal por composto encontrado em 

algas vermelhas do litoral do Ceará 

 

»  Produtores de bicho da seda terão novos 

equipamentos  

 
»  Seminários de Crédito: conheça as linhas de 

financiamento para empresas 

 
» Governo federal lança editais para incentivar a 

inovação tecnológica 

 

» Plataforma Lattes do CNPq permite cruzamentos de 

dados e informações gráficas sobre pesquisadores 

 

DESTAQUES FIEP 

 
» Alunos do Colégio Sesi apresentam produtos 
que aliam biotecnologia e sustentabilidade 

» Fiep e Governo do Paraná firmam parceria para 
capacitar trabalhadores no Caminhos da 
Profissão  

» Federações do Sul do Brasil debatem os 
gargalos para a competitividade da indústria 

» Rede Senai de Meio Ambiente apresenta 
experiências de sucesso em parceria com 
empresas 

» Sistema Fiep e Klabin vão desenvolver ações 
conjuntas para viabilizar investimento bilionário 

» Operações com Cartão BNDES crescem 53% 
no Paraná 

» Entidades do G7 conhecem o movimento 
Paraná Sem Corrupção 

 
» Corrupção é tema da nova fase do movimento A 
Sombra do Imposto 
 

 
O presidente da Fiep, com a cartilha da Sombra do Imposto que 

fala de corrupção (Foto: Mauro Frasson) 

 
» Fiep organiza missões empresariais a feiras de moda 
e alimentos 

 

EVENTOS/CURSOS 

 

NACIONAIS 

» XXIV Congresso Mundial de Avicultura (WPC 
2012) 
- 05 a 09 de agosto de 2012, Centro de Convenções 
de Salvador -  Bahia  

» 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 

» Simpósio Internacional de Doenças Infecciosas, 
Genéticas e Metabólicas dos Equinos (SINDEQ) 
- 24 a 25 de agosto de 2012, Belo Horizonte – MG 

 

 

 

 
» II Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos 

- 24 a 28 de setembro de 2012, Belém - PA 

» VII Congresso Brasileiro de Células-Tronco e Terapia 
Celular 

- 03 a 06 de outubro de 2012, Fecomércio, São Paulo –SP  
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» XVII Congresso Brasileiro de Parasitologia 
Veterinária 

- 03 a 06 de setembro de 2012, São Luís – MA 

 

INTERNACIONAIS 
 
» 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, EUA. 

» XXI Congresso Latino-Americano de Microbiologia 
(CLAM 2012)  
- 28 de outubro a 01 de novembro de 2012, Mendes 
Convention Center, Santos – SP  
 

 

» V Congresso Latinoamericano de Nutrição Animal 
(CLANA) 

- 23 a 26 de outubro de 2012, Convention Center de Puerto 
Vallarta, Mexico. 

EVENTO DESTAQUE 

 

 
30 de outubro de 2012, CIETEP, Curitiba-PR 

 

CHAMADAS PARA PROJETOS – EDITAIS 

 
» Programa Ciência sem Fronteiras (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) – Ciência sem Fronteiras é um 
programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e 
da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. 

 

» 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).  

 

» 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 n
o
 06/2011 da Fundação Araucária – Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos 

Nacionais e Internacionais, no período de 01 de outubro de 2011 a 31 de dezembro de 2012. 

 

» Chamada de Projetos 10/2012: Organização de Eventos de Extensão e Difusão – Apoia financeiramente a 
organização de eventos de natureza acadêmica, direcionados à complementação extracurricular e disseminação do 
conhecimento técnico-científico ou cultural, cuja realização ocorra no âmbito estadual de 01 de outubro de 2012 a 30 
de setembro de 2013. 

 

» Programa de Fluxo Contínuo para Apoio a Projetos Especiais – Auxílio na execução de projetos especiais 

necessários ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná (fluxo contínuo). 
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» Programa RHAE Pesquisador na Empresa – A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar propostas 

para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico 

e a inovação no País, por meio da inserção de mestres ou doutores, em empresas privadas, de micro, pequeno, 

médio e grande porte. 

Inscrições: 25/06/2012 a 17/05/2013 

 

» BNDES Finem - Linhas de Financiamento – Financiamento a projetos de implantação, expansão e modernização de 
empreendimentos. O valor mínimo de apoio pelo BNDES Finem - normalmente de R$ 10 milhões - pode ser reduzido 
a até R$ 1 milhão nas linhas de financiamento voltadas para investimentos em Inovação. 

 
 

PATENTES: BASE DE PESQUISA Scirus for scientific information only 
Palavra-chave: Animal Nutrition 

 

Nº Patente Título da patente  
Data 

depósito  
Inventor Depositante 

EP1902631 (A2) 
Plant-based natural antioxidant 
additive intended for animal 
nutrition 

26/03/2008 

Durand Denys [FR]; 
Bauchart Dominique [FR]; 
Gladine Cecile [FR]; 
Gruffat Dominique [FR]; 
Medina Bertrand [FR]; 
Picaud Thierry [FR]; 
Recoquillay Francois [FR]  

Inst Nat De Rech 
Agronomique [FR] 

EP1411825 (A2) 
Animal Healthcare, Well-Being 
and Nutrition 

28/04/2004 Dodds W Jean [US] Hemopet [US] 

EP2227539 (A2) 
Composition for Human and/or 
Animal Nutrition, Uses Thereof 
and Yeasts  

15/09/2010 

Simon Jean-Luc [FR]; 
Pignede Georges [FR]; 
Vandekerckove Pascal 
[FR]; Poulain Daniel [FR]; 
Desreumaux Pierre [FR]; 
Darfeuille-Michaud Arlette 
[FR]; Sivignon Adeline [FR] 

Lesaffre & Cie [FR]; Univ D 
Auvergne Clermont 1 [FR]; 
Univ Lille Ii Droit & Sante 
[FR] 

EP2451295 (A1) Companion animal nutrition 

system 
16/05/2012 

Fleuranges Leslie [US]; 
Tolsdorf Geoffrey [US] 

Hills Pet Nutrition Inc [US] 

Cadastre-se para receber news do Blog Setorial 
rotabiotecanimal.wordpress.com 

www.observatorios.org.br 
O Informativo dos Observatórios SESI/ SENAI/ IEL do Paraná – Setor Biotecnologia – Animal é uma produção mensal. 

O Sistema FIEP é contra o SPAM. As ideias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema FIEP. Caso 

não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: adriane.bainy@fiepr.org.br. 

 

 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=1241
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/linhas_finem.html
http://www.scirus.com/
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1902631&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1902631&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1902631&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1411825&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1411825&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2227539&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2227539&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2227539&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2451295&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2451295&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/
http://rotabiotecanimal.wordpress.com/
http://www.observatorios.org.br/
mailto:adriane.bainy@fiepr.org.br

