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DESTAQUE 

Produtos inovadores na apicultura 

O laboratório Protta Comésticos Ativos, localizado em Tatuí, interior de 

São Paulo, desenvolveu uma linha de cremes de beleza à base do veneno 

de abelhas produtoras de mel. 
O produto, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) e lançado comercialmente, funciona como um botox natural – a 

pele reage ao veneno aumentando a produção de colágeno e melhorando 

a elasticidade. Leia mais. 

 

Biotecnologia para Biosseguridade (Visão 1) 

» BNDES e empresas criam o „superlaboratório‟ nacional 
» Concurso “Eu que Vacino” 2012, da Merial, destaca o papel 
do vacinador 
» Conselho de Sanidade Agropecuária apresenta a situação 
de doenças como vaca louca, scrapie e raiva no Estado 
» Embrapa mapeia as principais doenças de caprinos e 
ovinos no Brasil 
» Útero artificial  revela segredos do 
desenvolvimento embrionário 

 
Novo método de cultura em laboratório permitiu aos cientistas analisar 

aspectos críticos do desenvolvimento embrionário. Fonte: Science Daily 
 

» Gestante morre com gripe suína no Ceará 
» Incêndio na Antártida afeta monitoria da Influenza Aviária 
» Influenza aviária adia exportação de carne de avestruz da África 
do Sul 

» Laboratório faz de veneno de abelha um botox natural 
» Técnica produz abelhas rainhas da espécie jataí in vitro 

 
Pesquisador observou condições naturais das colônias para reproduzi-las no 

laboratório. Fonte: Agência USP 

 

» Produção de insumos para nutrição e saúde animal será 
destaque na Agrinsumos & Induspec Expo&Business 
 

Genética e Melhoramento Animal (Visão 2) 

» A Prova de Ganho de Peso 2012 do Instituto de 
Zootecnia iniciará em maio 
» Parceria entre Brasil e Espanha permitirá a introdução da 
raça Retinta no país 

 
Nova raça bovina (Retinta) deve chegar ao Tocantins até o final deste 

» Empaer realiza melhoramento genético da raça Índio Gigante 

 
Raça Índio Gigante 

» Mercado brasileiro de genética suína reflete concentração da 
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ano. Foto por: Patrícia Storni 

» CRV Lagoa realizará curso de IATF 
» Gene especial emagrece, previne câncer e aumenta 
a longevidade 
» Novo método de sexagem de aves 

 
 

cadeia produtiva 

» O „boom‟ do melhoramento genético no Brasil 

» O mercado da seleção assistida por marcadores moleculares 

» Pfizer desenvolve tecnologias específicas para o Brasil 

» Brasil participa de Consórcio Internacional de Genômica de Ovinos 

Meio Ambiente na Indústria Animal (Visão 3) 

» 22 de março é o Dia Mundial da Água 

» Sustentabilidade: Produção de suínos e necessidade 

de água 

» Câmara adia votação do Código Florestal 

» Se Código Florestal for aprovado sem alterações, 65% 

das granjas de suínos serão consideradas irregulares 

» Inovação contra desperdício na indústria de pescado 

 
Foto: SGA Notícias 

 

» Gordura animal „encanta‟ empresários norte-americanos 

 
No Brasil, a gordura animal é a segunda maior fonte de matéria-prima para o 

biodiesel. Foto: Agência RBS 
 

» Grupo de estudos em ambiência e bem-estar é criado no Nordeste 

» Custo de produção: que tipo de aviário é mais econômico? 

» Indústrias já podem se inscrever em prêmio europeu para 

projetos sustentáveis 

Nutrição Animal (Visão 4) 

» Mapa e empresas atingem metas durante evento que 

reuniu setor de alimentação animal 
» Presidente da Ubabef defende intensificação da Política 
Nacional de Abastecimento de Grãos 

» Nutrição representa 70% do custo de produção 

» Palestra: Principais Micotoxinas que impactam na 

produção de aves e suas alternativas de controle 

 

» Produção de insumos para nutrição e saúde animal será destaque 

na Agrinsumos & Induspec Expo&Business 

 

» Rússia proíbe importação de ração animal da União Europeia 

Outras Notícias 

» Doux negocia venda da operação de aves com o 

grupo JBS 

» Brasil Foods vai abater suínos criados para a 

Doux Frangosul 

» Produção de pescado no Paraná cresceu 39% em 

três anos 

 
Foto: Portal Dia do Campo 

 

» Ministro da Pesca e Aquicultura apoia construção de 

» Iniciativa do Sebrae estimula a caprinovinocultura 

» Fevereiro marca o início das atividades da Articulação da Rota 

Estratégica de Biotecnologia Animal 

» CNPq institui novos critérios de avaliação da produção científica 

 

» BNDES libera R$ 500 milhões em crédito para médios 

produtores rurais 

» União Europeia destina 55 bilhões de Euros para financiar 

a inovação 

» Cooperativas investirão R$ 640 milhões na produção de suínos 

» Programa Criative: profissionais da Sanex passam 
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terminal pesqueiro no Rio de Janeiro 

» Com novo recorde, Paraná leva o VBP da agropecuária a 

R$ 48 bi 

» Unifesp abre graduação em Ciências do Mar 

» Senar e Aurora assinam convênio 

» Cinco frigoríficos iniciam consultoria com o Senai 

 

por treinamento 

» 1º Encontro Brasileiro de Prospectiva e Planejamento Estratégico 

» Embrapa oferece cursos a produtores e técnicos na VII Dinapec 

» VIII Workshop Intec para novos empreendedores 

» Embrapa Suínos e Aves recebe ucranianos e coreanos 

» Richa participa do lançamento da ExpoLondrina 2012 

DESTAQUES FIEP 
» Presidente da Fiep e comitiva de empresários reúnem-se 

com Dilma Rousseff 

 
O presidente da Fiep, Edson Campagnolo, irá participar de encontro com 
a presidente Dilma onde serão apresentadas medidas do governo federal 
para frear o processo de desindustrialização (foto: Gilson Abreu) 

 

» Trabalhadores e empresários do Paraná definem data para 

movimento contra a desindustrialização 

» Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial lança o curso a 

distância “Empresário do Terceiro Milênio” 

» Sistema Fiep anuncia investimentos de R$ 6,2 milhões em 

Marechal Cândido Rondon 

» Quebra de safra agrícola derruba vendas industriais em janeiro 

» Rede Temática reúne lideranças do Senai no Paraná 

» Empresários Sul Africanos participam de rodada de negócios no 

Paraná 

EVENTOS/ CURSOS 

NACIONAIS 
 
» XIII Simpósio Brasil Sul de Avicultura e IV 
Poultry Fair 
- 17 a 19 de abril de 2012, Chapecó – SC  
 
» VII Congresso Internacional de Medicina 
Veterinária/ II Seminário Internacional Caballiana 
- 21 e 22 de abril de 2012, Quality Resort & 
Convention Center, Itupeva – SP 
 
» IV Congresso e XI Simpósio Sobre Nutrição de 
Animais de Estimação 
- 08 a 09 de maio de 2012, São Paulo – SP  
 
» 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 
 
» 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  
 
» 2ª Agrinsumos & Induspec Expo&Business 
(Feira de Insumos, Equipamentos e Serviços para 
Agropecuária), II Congresso ANDAV e I Congresso 

INTERNACIONAIS 
 
» 28º Simpósio Internacional de Saúde e Nutrição Animal da Alltech 
- 20 a 23 de maio de 2012, Lexington, Kentucky, USA 
 
» 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. 
 
» Conferência da Sociedade Internacional de Genética Animal 
- 15 a 20 de julho de 2012, Cairns, Queensland, Austrália. 
 
»  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. 
 
» 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. 
 
» 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) 
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Induspec 
- 07 a 09 de agosto de 2012, Transamerica Expo 
Center, São Paulo – SP  
 

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

 
CHAMADAS PARA PROJETOS – EDITAIS 

 
» 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. 

» Chamada no 06/2011 da Fundação Araucária - Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos. 
 
» Chamada de projetos nº 14/2011 - Fundação Araucária - Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores. Programa 
Primeiros Projetos (PPP). 26/03/2012. 

 
PATENTES: BASE DE PESQUISA Scirus for scientific information only 

Palavra-chave: Apiculture/ Bee products 
 

Nº Patente 
Data 

depósito 
Depositante Título da patente Abstract 

GB2469154(A)  06/10/2010 REPUBLIC 
OF KOREA 
[US] 

Composition for use in the 
treatment of wounds and 
burns comprising bee 
venom as an active agent 

A composition for use in promoting the reconstruction of skin 
damaged by wounds, inflammations and burns comprises 
bee venom as an active ingredient, wherein the composition 
comprises from 0.001% to 10% (w/v) of bee sting poison. 
The composition also possesses anti-wrinkle and anti-aging 
activities and may be used as an anti-wrinkle or UV 
protection formulation.  
 

GB2477631(A) 10/08/2011 LVMH 
RECHERCHE 

Use of clover honey in an 
anti-ageing skin care 
composition    
 

The invention relates to the use, in a cosmetic composition, 
of honey from clover (Trifolium repens) or an extract thereof, 
as a cosmetic active agent having in particular an anti-ageing 
or anti-wrinkle effect on the skin. Clover honey may be useful 
for restructuring the epidermis, toning the skin and/or 
promoting the attenuation of wrinkles or lines, notably on the 
face, neck and hands. The composition preferably contains 
0.01-10 %wt of clover honey and may further comprise one 
or more honeys from other plants, preferably Thyme 
(Thymus vulgaris) or Manuka (Leptospermum scoparium), 
and/or one or more products from apiculture, such as royal 
jelly. The composition is preferably formulated as a serum, 
lotion, cream, hydrogel, mask, stick or patch. Examples 
include a serum for improving the firmness of skin comprising 
clover honey (4%wt) and royal jelly; a soothing night cream 
comprising a glycosylate of clover honey.  
 

WO2011138310 
(A2)  

10/11/2011 UNIV DEGLI 
STUDI 
MILANO [IT]; 
HAMDI 
CHADLIA 
[TN]; 
DAFFONCHI
O DANIELE 
[IT] 

Methods for the Prevention 

and Control of Pathogenic 

Infections in Bees and 

Relative Composition    

 

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). 
 

 

http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2012/CP01-2012_Eventos.pdf
http://www.cnpq.br/editais/ct/2012/006.htm
http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2011/CP06-2011_PE.pdf
http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2011/CP14-2011_PPP.pdf
http://www.scirus.com/


EP2061455(A1) 27/05/2009 PHERO 
TECH INC 
[CA]; TEXAS 
A & M UNIV 
SYS [US] 

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

The invention relates to a stabilized synthetic honey bee 
brood pheromone and methods of stabilizing the synthetic 
honey bee brood pheromone, thereby enabling the 
production and sustained use of commercial products based 
on that pheromone. The stabilized synthetic pheromone can 
be used to manipulate the behaviour and improve the 
performance of worker honey bees, resulting in an overall 
increased vigour of the hive. The stabilized synthetic honey 
bee pheromone composition comprises two or more of ethyl 
linoleate, ethyl linolenate, ethyl oleate, ethyl palmitate, ethyl 
stearate, methyl linoleate, methyl lmolenate, methyl oleate, 
methyl palmitate and methyl stearate and an antioxidant. 

Cadastre-se para receber news do blog 
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: ariane.hinca@fiepr.org.br ou  adriane.bainy@fiepr.org.br. 
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