
 

Informativo do ODI/Paraná – Setor Agroalimentar  

 

 

Novembro de 2011  

DESTAQUE 

OBSERVATÓRIOS FIEP/SESI/SENAI/IEL SÃO FINALISTAS DO  PRÊMIO 
FINEP 2011 

 
Os Observatórios FIEP/SESI/SENAI/IEL estão entre os  três finalistas Região 
Sul na categoria Instituição Científica & Tecnológi ca (ICT) da 14° Edição do 

prêmio FINEP de Inovação. 
Leia Mais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTÍCIAS  
 

 
 
P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» CHR inova em probióticos para sucos 
» Pesquisador da USP usa milho para criar plástico 
» Picolé de camu-camu é alternativa viável para 
consumo da fruta 
» Provei e aprovei o novo hamburguer Angus no 
McDonalds  
» La Rioja foca em qualidade de vida em 2012 
» Inovação confere à Seara prêmio “Lançamento 
do Ano” pela Abras 
  
 

 
FOTO: EMBRAPA 

 
SEGURANÇA ALIMENTAR / 
REGULAMENTAÇÃO 
 
» ANVISA proíbe bebidas a base de Aloe Vera 
» Congresso dos EUA diz que pizza é verdura   
» Espectroscopia de massas pode cobrir falhas em 
teses ineficientes de alergênicos   
» Ministério autoriza lavagem de carcaças de aves 
no abate 
» Esclarecimentos sobre o novo decreto 
presidencial sobre a rastreabilidade brasileira 
» PR: baixa adesão à rastreabilidade diminui 
chance de exportação de carne bovina 
» Brasil quer reduzir burocracia em certificação de 
carne para a UE 
»Especialista esclarece dúvidas sobre alimentos 
transgênicos 
» Alimentos no Brasil 
» Segurança alimentar necessita de investimentos 
» Florence encontra diretor da FAO 
 
 
GERAL / VARIEDADES 
» USDA: World Agricultural Supply and Demand 
Estimates – 2011, November 
» Artigo: Avaliação da cor em produtos cárneos  
» BRF fecha escritórios da Sadia no Japão e no 
Reino Unido  
» EMBRAPA promove simpósio sobre queijos 
artesanais do Brasil  
» Congresso Internacional do leite 2012 será em 
Goiás  

 
SUSTENTABILIDADE / ALIMENTOS ORGÂNICOS 
 
 
» União Européia trabalhará setor de produção de 
alimentos para a redução de resíduos 
» Pesquisas de produção orgânica de frangos e 
suínos da Embrapa apresentadas na Dinamarca 
» Documentário mostra iniciativas relacionadas a 
produtos orgânicos em todas as regiões brasileiras  
» Bio Brazil Fair – 8° Feira Internacional de Produ tos 
Orgânicos e Agroecologia  
» Kraft Foods Brasil recebe a certificação LEED pelo 
escritório sustentável de São Paulo 
 
 

 
FOTO: www.redeagro.org.br 

 
 
» Índice de sustentabilidade 
» Código Florestal: texto é bom, para quem 
desmatou 
» Seminário reúne especialistas do mundo para 
discutir humanidade e água 
 
 
ECONOMIA / NEGÓCIOS 
 
» Nestlé investe na produção de pizzas congeladas 
na Alemanha, enquanto exportações aumentam  
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» Tyson Foods lucra menos 
» Importação global de alimentos bate recorde 
» Ponta Grossa dá pontapé inicial para pólo 
tecnológico  
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DESTAQUES FIEP 
 
» Mercado de carbono pode ser fonte de receita 
para empresas 
» Canadá busca oportunidades comerciais no 
Paraná 
» FIEP realiza Rodada de Negócios com 
empresários do Japão  
» Novozymes inaugura laboratórios de pesquisa e 
desenvolvimento em Araucária  
» FIEP sedia 1° Congresso Estadual do Leite  
» Indústria paranaense dá sinal de desaceleração 
em setembro  
 

» Exportações do Japão caem em outubro   
» Uso da capacidade da Indústria cai para 81,6% diz 
CNI 
» Café é a commoditie mais supervalorizada 
atualmente 
» BRF vai construir fábrica de margarinas em PE 
» Cargill conclui compra da Provimi 
» Seara inicia embarque de carne suína para a 
China 
» Marfrig surpreende com bom resultado operacional 
» Smithfield eleva meta de lucro para 2012 
» Segunda safra de milho coloca país em situação 
privilegiada no cenário internacional 
» Brasil Foods compra laticínio Heloísa por R$ 122,5 
milhões 
»Nestlé inaugura fábrica em Três Rios 
» BNDES apoiará companhias para atuar na África 
» JBS: receita líquida de R$ 15,6 bi, prejuízo de R$ 
67,5 mi  
» PR- Agronegócio investe forte na indústria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACESSE NOSSO BLOG 

 
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/ 

 
CHAMADAS PARA PROJETOS / FOMENTO / FUNDOS SETORIAIS  

 
» Fundação A raucária  – Programa Bolsa Sênior  – Chamadas Públicas Abertas – é destinada ao 
pesquisador aposentado de instituições de ensino superior, públicas ou privadas e institutos de pesquisa, 
sem fins lucrativos e de utilidade pública, sediadas e com CNPJ do Estado do Paraná, que tenha se 
destacado entre seus pares como líder na sua área de atuação, valorizando sua produção científica e/ou 
tecnológica, segundo requisitos e critérios normativos estabelecidos pela Fundação Araucária, nesta 
chamada e que tenha vinculação com Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu. Inscrições até 
21/12/2011. Edital 10/2011 

» Chamada MCTI/CNPq BBSRC – Reino Unido nº 26/2011 Ap oio à realização de Feiras de 
Ciências e Mostras Científicas  – selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem 

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação nas áreas de 
Segurança Alimentar, Bioenergia e/ou Biotecnologia Industrial. 

» Programa Bolsa Técnico – Apoiar propostas que visem atender a falta de profissional especializado 
nos laboratórios de pesquisas das Instituições/Institutos do Estado do Paraná. Contribuir para melhoria 
da qualidade do ensino e da pesquisa dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu das 
instituições/institutos. Ampliar o desenvolvimento de atividades de pesquisas científicas e de inovação 
nos laboratórios das instituições/institutos paranaenses. 

Edital 09/2011 

 



» Programa Pró -Equipamentos  – Apoiar propostas que visem atender a necessidade de equipamentos 
destinados a melhoria e a modernização da estrutura de pesquisa cientifica e tecnológica dos Programas 
de Pós-Graduação, nas instituições públicas ou privadas de ensino superior e dos institutos de pesquisa 
paranaenses. 

Edital 08/2011 

 
» Participação em Eventos  – Apoiar docentes/pesquisadores para apresentação de trabalhos de sua 
autoria em eventos relevantes de caráter técnico-científico e de difusão de ciência e tecnologia a serem 
realizados no Brasil (exceto na cidade-sede da Instituição de vínculo do proponente) ou no exterior.  

Edital 06/2011 
 

» Fundação Araucária  – Programa Universal – Pesquisa Básica e Aplicada  – Chamadas Públicas 
Abertas – Promover o fortalecimento da produção científica, tecnológica e de inovação, por meio da 
concessão de apoio financeiro para a execução de projetos de pesquisa nas diferentes áreas do 
conhecimento. 

 Edital 05/2011 - PBA 

» Chamada MCTI/CNPq nº 25/2011 Apoio à realização d e Feiras de Ciências e Mostras 
Científicas  – Apoiar a realização de Feiras de Ciências e Mostras Científicas de âmbito nacional, 
estadual e municipal/distrital, como um instrumento para a melhoria dos ensinos fundamental, médio e 
técnico, bem como para despertar vocações científicas e/ou tecnológicas e identificar jovens talentosos 
que possam ser estimulados a seguirem carreiras científico-tecnológicas. Inscrições: 21/10/2011 a 
05/12/2011 

» Chamada MCTI/CNPq nº 19/2011   – Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos 
conjuntos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do 
País, apoiando atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, no âmbito dos Convênios 
Bilaterais de cooperação científica e tecnológica internacional. Inscrições: 21/10/2011 a 08/12/2011 

» Programa Ciência sem Fronteiras (Ministério da Ci ência, 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 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



EVENTOS / CURSOS – 2011 

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

 
 

» Calendário de Feiras e Exposições do setor de 
Alimentos no Brasil. 
 
» ITAL divulga o calendário de eventos de 2011  – A 
programação anual do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL) poderá ser conferida no site do ITAL, 
no campo “Calendário de Eventos”.  
 
 
» 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional  – 7 a 10 de novembro de 2011 – Salvador - 
BA 
 
» I Congresso sobre Aditivos na Alimentação Animal      
– 30 de novembro e 1° de dezembro de 2011, Campinas  
– SP. 
 
 

 
 

» Calendário de Feiras e Exposições do 
setor de Alimentos no mundo. 
 
» Eventos ITE Group – Alimentos e 
Ingredientes  
 
» 9°SLACA 2011 – 5 a 8 de Novembro de 
2011. Centro de Convenções da UNICAMP - 
Campinas – São Paulo - Brasil. 
 
» XVIII European Poultry Nutrition 
Symposium – 31 de Outubro a 4 de novembro 
de 2011. Turquia. 
 
» Agrofood Skopje International Fair of 
Food, Beverages and Consumer Goods – 08 
de Novembro de 2011 - Macedônia - Skopje. 
 
» Meatmania e The World of Milk 2011 – 09 a 
12 de Novembro de 2011 - Bulgaria. 
 
» SIMEI: Enological and Bottling Equipment 
Exhibition – 22 a 26 de Novembro de 2011, 
Milão - Itália. 
 
» PRODEXPO: 19th International Exhibition 
for Food Beverages and Food raw Materials 
– 13 a 17 de Fevereiro de 2012, Moscow - 
Rússia. 
 
» IFE – International Food and Drink Event – 
17 a 20 de Março de 2013, ExCel –Londres – 
Reino Unido.  
 
» IUFOST – 16th World Congress of Food 
Science and Technology – 05-09 de agosto 
de 2012, Foz do Iguaçu – PR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (HTTP://WWW.INPI.GO V.BR/) 
A PESQUISA DAS PATENTES FOI REALIZADA DIRETAMENTE N O SITE DO INPI ATRAVÉS DE 
PALAVRAS-CHAVE. PARA MAIORES DETALHES EM CASO DE IN TERESSE, COPIE E COLE O 

NÚMERO DA PATENTE DIRETAMENTE NA ÁREA DE PESQUISA D O SITE INPI. 
Palavras-chave: alimentos funcionais e probióticos 

 

Nº Patente Data de 
depósito Depositante  

Inventor  
 Título 

PI0900438-6 A2 
 
 06/02/2009  

Polymar Industria e 
Comércio Importação 
e Exportação Ltda 
(BR/CE) 

Afrânio Aragão 
Craveiro / Alexandre 
Cabral Craveiro 

O USO DE ESTEROIS E 
TOCOFEROIS OBTIDOS A 
PARTIR DO REFINO DO OLEO 
DE SOJA NO 
DESENVOLVIMENTO DE 
ALIMENTOS FUNCIONAIS 
CARDIOPROTETORES E 
REDUTORES DE COLESTEROL 

PI0610945-4 A2  31/05/2006 
Arla Foods Amba 
(DK) 

Hans Burling / Michael 
Schneider / Ingemar 
Andersson 

FRAÇOES DE LEITE 
ENRIQUECIDAS COM 
FOSFATIDILSERINA PARA A 
FROMULAÇAO DE ALIMENTOS 
FUNCIONAIS 

PI0703244-7 A2 10/07/2007 
Universidade Federal 
do Paraná (BR/PR) 

Carlos Ricardo Soccol 

PROCESSO TECNOLÓGICO 
PARA PRODUÇÃO DE UMA 
BEBIDA FERMENTADA A BASE 
DE ÁGUA DE CÔCO COM 
PROPRIEDADES PROBIÓTICAS 

  PI0806137-8 A2  10/12/2008 
Henry Okigami 
(BR/SP) 

Henry Okigami 

PROCESSO DE MISTURA DE 
PROBIÓTICOS EM ÓLEOS 
DIVERSOS E POSTERIOR 
ENCAPSULAÇÃO EM 
CAPSULAS GELATINOSAS 
MOLES DE TAMANHOS 
VARIADOS PARA BLOQUEAR 
CONTATO DE PROBIÓTICOS 
COM ÁGUA E UMIDADE PARA 
AUMENTAR A VIABILIDADE DE 
SOBREVIVÊNCIA DE 
PROBIÓTICOS 

PI0701749-9 A2 18/05/2007 
Universidade Federal 
de Viçosa (BR/MG) 

  Antônio Fernandes de 
Carvalho / Emiliane 
Andrade Araújo / 
Eliana dos Santos 
Leandro / Célia Alencar 
de Moraes 

PRODUÇÃO DE QUEIJO TIPO 
COTTAGE PROBIÓTICO 

 

 
www.observatorios.org.br 

http://rotaagroalimentar.wordpress.com/ 

 
O Informativo dos Observatórios SESI/SENAI/IEL do Par aná - Setor Agroalimentar é uma produção mensal. 

Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 
O Sistema Fiep é contra o SPAM.  

As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema Fiep. 
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br ou renata.coelho@fiepr.org.br 

 
 
 


