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Dezembro de 2011  

DESTAQUE 

OBSERVATÓRIOS FIEP/SESI/SENAI/IEL CONCORRE A PRÊMIO  NACIONAL 
NO PALÁCIO DO PLANALTO 

 
No dia 15 de dezembro, os Observatórios concorreram a etapa nacional do Prêmio Finep 2011 em Brasília, com a 

possibilidade de trazer para o Paraná, o prêmio de R$ 1 milhão que seria aplicado em novas pesquisas para o 
setor produtivo do Estado.  

Os Observatórios foram criados pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) em 2004, a 
instituição mais jovem entre as concorrentes da categoria. A instituição vencedora foi o Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco, criada em 1974. 
 

 
 

Os Observatórios SESI, SENAI e IEL do Paraná venceram a etapa Sul do Prêmio Finep 2011, na categoria 
Instituição Científica & Tecnológica. A cerimônia aconteceu nesta terça-feira (5) na sede da Federação das 

Indústrias de Santa Catarina (Fiesc).  
Além do troféu, os Observatórios da Fiep receberam R$500 mil em recursos não reembolsáveis para aplicar em 

projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I).  
 

NOTÍCIAS  
 

 
 
P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» Ovo em embalagem Tetra Pak ganha prêmio 
» Tendência: Alta demanda por confeitos com 
baixo teor de açúcar na Alemanha 
» Brasileiro integra júri do 24° prêmio Dupont para  
inovação em embalagem 
» Avantium e The Coca Cola Company assinam 
acordo para desenvolver o PEF, plástico 100% 
vegetal   
» Pesquisa possibilita utilização de pinhão manso 
na área de cosmética 
» Indústria em busca de renovação 

 
SUSTENTABILIDADE / ALIMENTOS ORGÂNICOS 
 
» EUA defendem indústria de carne de acusações 
sobre impactos ambientais 
» Frutobom na sua casa 
» Hora da merenda 
» FAO ressalta papel do Brasil no combate à fome 
no planeta 
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SEGURANÇA ALIMENTAR / 
REGULAMENTAÇÃO 
 
» Embargo russo permanece pelo menos até janeiro de 
2012 
» Combinação de lipase e amilase melhoram o 
shelf life de bolos e muffins   
» Acordo prevê a redução do teor de sódio nos 
alimentos do país   
» ANVISA proíbe distribuição e venda de lote de 
açúcar cristal da marca Levesucar 
» ANVISA constata uso de agrotóxicos 
inadequados em diversos alimentos 
» Polícia apreende mais de 600 kg de carne em 
distribuidora em São Paulo 
» Empresa japonesa detecta césio em leite em pó 
para bebês 
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GERAL / VARIEDADES 
 
» Oportunidades de bebidas sem álcool aumentam 
no Japão 
» Tetra Pak atinge recorde com 12 bilhões de 
embalagens comercializadas no país  
» Cade aprova criação da maior empresa mundial 
de suco de laranja  
» Indústria alimentícia deve criar dois mil empregos 
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» Ecochefs e Teresa Corção: cozinhar para 
transformar pessoas 

» Organismos de avaliação da conformidade 
orgânica por certificação 

» Programa gratuito automatiza controle da irrigação 
 
» Ceia de Natal com alimentos orgânicos 
 
» Estudo sobre o ketchup feito de tomate orgânico e 
convencional  
 
» Cartilha Ziraldo - O olho do consumidor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



diretos no Paraná  
» Espanhóis garantem que fizeram o maior 
presépio de chocolate do mundo  
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DESTAQUES FIEP 
 
» Empresários do Paraná tomam R$ 22 milhões 
para inovação com apoio da Fiep 
» Revista virtual traz resumo dos encontros de 
planejamento estratégico 
» Otimismo da indústria paranaense é o menor em 
três anos  
» Empresários do Estado serão incentivados a 
inovar  
» Embrapa Florestas inicia construção de Rota 
Estratégica – Horizonte de 2023  
» Campagnolo reafirma compromisso de investir 
R$ 1 milhão em Cascavel  

 
ECONOMIA / NEGÓCIOS 
 
» Emprego na indústria recua pela primeira vez 
desde janeiro de 2010, alimentos e bebidas têm alta  
» Artigo: A Evolução da Produção e Emprego na 
Indústria Paranaense em 2011 
» Marfrig terá investimento mínimo em 2012, após 
BRF  
» BRF quer Argentina como plataforma de 
exportação de aves 
» Acordo BRF e Dah Chong Hong 
» Inflação em baixa 
» Abate de frangos e suínos bate recorde no terceiro 
trimestre de 2011 
» Além da carne bovina, peixes, suínos e aves vão 
encarecer as festas 
» JSL fará gestão logística da Marfrig 
» Leite tem o menor custo entre as proteínas 
» EUA: previsões para o mercado de carne bovina 
» Produção industrial brasileira cai 0,6% em outubro, 
segundo IBGE 
» Guido Mantega estima crescimento de 3 a 3,5% 
em 2011 
» Preços de alimentos natalinos sobem 4,65% em 
doze meses, aponta FGV 
» Marfrig eleva fatia de mercado após acordo com 
BRF 
» Alimentação puxa alta do custo de vida em São 
Paulo  
» Isento de IR, título agropecuário atrai mais 
investidores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACESSE NOSSO BLOG 

 
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/ 

 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS / FOMENTO / FUNDOS SETORIAIS  
 

» Chamada de Projetos CNPq/Structural Genomics Cons ortium-SGC N º 29/2011  
Programa Ciência sem Fronteiras  - propiciar a formação de recursos humanos altamente 
qualificados nas melhores universidades e instituições de pesquisa estrangeiras, com vistas a 
promover a internacionalização da ciência e tecnologia nacional, estimulando estudos e pesquisas de 
brasileiros no exterior. 

» Chamada MCTI/CNPq BBSRC – Reino Unido nº 26/2011 Apoio 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”.  
 
» III Jornadas Internacionais sobre Avanços na 
Tecnologia de Filmes e Coberturas Funcionais em 
Alimentos – 24 a 27 de Outubro de 2011. São Pedro – 
SP. 
 
» XXIX - CONGREPAN – 25 a 28 de Outubro de 2011 - 
Foz do Iguaçu - PR. 
 
» 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  
 
» Anuga Trade Fair – 8 a 12 de Outubro de 
2011. Colônia - Alemanha. 
 
» 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.  
 
 

 

 
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 

 
 
 


