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DESTAQUE 

 

Pesquisa para Incremento da Sanidade Animal no Paraná 
 
Participe! 

 

A pesquisa é parte de um projeto estruturante da “Articulação da Rota Estratégica 

para o Futuro da Indústria Paranaense – Setor de Biotecnologia Animal” realizado 

pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), com participação 

do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Seab) e dos Laboratórios do 

Grupo São Camilo.  

 

A pesquisa pretende identificar os entraves nas importações de insumos para sanidade animal no estado do Paraná. A 

dificuldade e a morosidade na importação de insumos para saúde animal é um grande entrave à pesquisa científica no Brasil, 

podendo ser um dos fatores que contribuem para a perda de competitividade do setor de biotecnologia animal. Leia mais.  

 

Acesse a pesquisa aqui: 

http://www.sistemafiep.org.br/pesquisa/index.php?sid=88962&lang=pt-BR 

Prazo para resposta: 13/07/2012 

 

Maiores informações pelo e-mail adriane.bainy@fiepr.org.br ou pelo telefone: (41)3271-7468. 

Biotecnologia para Biosseguridade (Visão 1) 

» Projeto de erradicação de Brucelose e Tuberculose servirá 

como modelo nacional 

 
O projeto piloto de erradicação da Brucelose e Tuberculose deverá 

servir de modelo para o país. Foto: Fernando Dias 

» Estudo com genomas de ovinos pode auxiliar o Brasil no 

controle da scrapie 

 
Três raças naturalizadas no Brasil apresentaram genótipos para alta 
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» Missão brasileira na BIO 2012 

» Biotecnologia é destaque da CPhI South America 

» Pesquisa que pode auxiliar no desenvolvimento de nova 

vacina contra leptospirose é premiada 

» Jovem de 15 anos revoluciona o combate ao câncer de 

pâncreas 

suscetibilidade à scrapie: Santa Inês, Rabo Largo e Morada Nova. 

 

» Projeto garante qualidade de micro-organismos 

» Indústrias deverão informar preço pago aos produtores 

» Filhotes de aves causam contaminação com salmonela 

nos EUA 

 

 

Genética e Melhoramento Animal (Visão 2) 

» Vaca clonada na Argentina começa a produzir leite similar 

ao humano 

 
Rosita Isa foi o primeiro bovino a obter genes humanos incorporados 

ao seu código genético. 
 

 

» Genpec Planejamento e Biotecnologia Animal pretende 

aumentar a produtividade leiteira 

 

» Reunião Anual da SBZ promove encontro sobre raças 

zebuínas com aptidão leiteira 

 

» Contribuição do melhoramento genético para a pecuária de 

cria 

 

Meio Ambiente na Indústria Animal (Visão 3) 

» Código Florestal traz segurança jurídica e beneficia produtor 

rural, afirma Mendes 
 

» Sustentabilidade é um dos pilares do Sistema Fiep 

 

» Encontro na Rio+20 mostra o avanço das empresas em 

sustentabilidade, avalia Campagnolo 

 

» O papel do bovino na vida moderna 

 
Sistema online identifica produtos oriundos do bovino de forma gráfica 

e dinâmica. 

 

Nutrição Animal (Visão 4) 

 
» Empresa alemã anuncia fábrica em Castro 

 
Evonik comercializa quatro aminoácidos essenciais à moderna 

nutrição animal. Foto: Evonik do Brasil 

 
» Indústria de ração pisa no freio 
 
» Alltech seleciona novos talentos 
 

 
» UFRJ lança polo pioneiro de pesquisas em biotecnologia 

 
Unidade será um dos mais modernos centros de biotecnologia do Brasil. 

 
» Abate avícola: segurança do alimento em pauta 
 
» Equipe ampliada: Sanex conta com novo colaborador 
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Outras Notícias 

» Anpei alerta: sem inovação, sobrevivência das empresas 

está ameaçada 

» Edital para inserir pesquisadores em empresas recebe 

proposta até agosto 

» Paraná submete 35 projetos no edital Senai/Sesi de 

Inovação 2012 

» Edital do CNPq atende todas as áreas do conhecimento 

» Fundação Araucária dobra recursos para projetos de 

pesquisa no Paraná 

» Paraná e região italiana assinam acordo de cooperação 

científica 

» Greve dos professores das universidades federais já atinge 
48 instituições 
 

» Com abate Halal, frango do PR ganha mercado 

 

» Aumento na produção de carnes será de 43,2% até 2021. 

 

» CNA destaca potencial brasileiro para a produção de peixes 

 

» Embrapa prorroga prazo para inscrição no curso de produção in 

vitro de embriões bovinos  

 

DESTAQUES FIEP 

» Bússola da inovação: pesquisa auxiliará no 

desenvolvimento e inovação das indústrias paranaenses 

» Sistema Fiep terá projetos apresentados na Rio+20  

» Curso "Mapas Mentais" promove melhorias na 

produtividade  

 
» Estudo estratégico para Campo Largo será realizado pelos 
Observatórios Sesi, Senai e IEL 

 

 

EVENTOS/ CURSOS 

 
NACIONAIS 
 
 
» Aquaciência 2012 
- 01 a 05 de julho de 2012, Palmas – TO  
 
» 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Zootecnia 
- 23 a 26 de julho de 2012, Brasília – DF  
 
» XXIV Congresso Mundial de Avicultura (WPC 2012) 
- 05 a 09 de agosto de 2012, Centro de Convenções de 
Salvador -  Bahia  
 
» 16° Congresso Mundial de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 
- 05 a 09 de agosto de 2012, Foz do Iguaçu - PR 
 
» 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 
 
» XVII Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária 
- 03 a 06 de setembro de 2012, São Luís – MA 
 
» 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  
 
» XXI Congresso Latino-Americano de Microbiologia (CLAM 
2012)  
- 28 de outubro a 01 de novembro de 2012, Mendes Convention 
Center, Santos – SP  
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INTERNACIONAIS 
 
 
» Conferência da Sociedade Internacional de Genética 
Animal 
- 15 a 20 de julho de 2012, Cairns, Queensland, Austrália. 
 
» 10º Congresso Internacional de Biologia Celular 
- 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 

 
 
» 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 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 Nacionais e 
Internacionais, no período de 01 de outubro de 2011 a 31 de dezembro de 2012. 
 
» Chamada Universal – MCTI/CNPq nº 14/2012 - 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, em 
qualquer área do conhecimento. Submissão de projetos de 24 de maio de 2012 a 02 de julho de 2012.  
 
» 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). 
 
» 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 
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PATENTES: BASE DE PESQUISA Scirus for scientific information only 

Palavra-chave: Scrapie 
 

Nº Patente Título da patente  
Data 

depósito  
Inventor Depositante 

EP2280028 (A1)  
 

Method for Efficiently Amplifying 
Abnormal Prion Protein Derived 
From Sheep Scrapie 

02/02/2011 

Murayama Yuichi [JP]; 
Masujin Kentaro [JP]; 
Yokoyama Takashi [JP]; 
Mohri Shirou [JP] 

Inc Admin Agency Naro [JP] 

WO2012064836 
(A1)  
  

Methods and Compositions for 

Neural Disease Immunotherapy  

 

18/05/2012 

Atwal Jasvinder [US]; 
Chen Yongmei [US]; 
Chiu Cecilia Pui Chi [US]; 
Lazarus Robert A [US]; 
Wang Weiru [US]; Watts 
Ryan J [US]; Wu Yan 
[Us]; Zhang Yingnan [US]  

Genentech Inc [US]; 
Hoffmann La Roche [CH]; 
Atwal Jasvinder [US]; Chen 
Yongmei [US]; Chiu Cecilia 
Pui Chi [Us]; Lazarus Robert 
A [US]; Wang Weiru [US]; 
Watts Ryan J [US]; Wu Yan 
[US]; Zhang Yingnan [US]  

WO2012006540 
(A2) 
  

Improving the Efficiency of Prion 

Conversion in Vitro and Sensitivity 

of Prion Detection    

 

12/01/2012 

Baskakov Ilia V [US]; 
Rohwer Robert G [US]; 
Gonzalez-Montalban 
Nuria [US]; Makarava 
Natallia [US]  

Univ Maryland [US]; Us Dept 
Of Veterans Office Of 
General Counsel [US]; 
Baskakov Ilia V [US]; 
Rohwer Robert G [US]; 
Gonzalez-Montalban Nuria 
[US]; Makarava Natallia [US] 
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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. 
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