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Fevereiro de 2012 

DESTAQUE 

ENCONTROS DE ARTICULAÇÃO DAS ROTAS ACONTECERAM NESTE MÊS 
Em fevereiro, os Observatórios SESI/SENAI/IEL promoveram dois encontros de importantes grupos para discussão dos projetos da Rota Estratégica 
para o Futuro da Indústria Paranaense – Roadmapping da Indústria Agroalimentar. No dia 14 se reuniu o grupo de “Alimentos Funcionais/ Especiais” e 
no dia 15 o grupo de “Valorização de Resíduos”. Decisões foram tomadas para a concretização dos projetos idealizados pelos grupos. Participaram 
dos encontros representantes da academia, de instituições de pesquisa, empresários, autônomos e representantes da indústria - BRF, Bio4, UFPR, 
PUCPR, EMBRAPA, etc. Todos com um objetivo comum: “construir o futuro que desejamos para a Indústria Agroalimentar”. 
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Os Encontros acontecem periodicamente, e as temáticas são: 
 
Produtos/Alimentos Funcionais/Especiais 
Produtos/Alimentos Orgânicos 
Indústria agroalimentar sustentável: Valorização de Resíduos 
Selo de origem com imagem de marca e internacionalização das indústrias agroalimentares 
 
Quem tiver interesse em participar dos próximos Encontros entre em contato: 
 
Renata Alvarez Coelho 
Observatórios SESI / SENAI / IEL 
Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
+55 (41) 3271 7443  
http://www.fiepr.org.br/observatorios  renata.coelho@fiepr.org.br 
 

NOTÍCIAS 
 

P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» FINEP será fortalecida e ampliada, diz ministro 
» Nawgan – bebida para o cérebro 
» Tomate roxo não transgênico é desenvolvido por cientistas 
brasileiros 
» Desenvolvimento nano tecnológico é importante descoberta para 
testagem de patogênicos 

SUSTENTABILIDADE / ALIMENTOS ORGÂNICOS 
 
» Projeto cria o PIB Verde no Brasil 
» Mercado de orgânicos mundial brilha, mas categoria de lácteos 
do setor estagnou 
» Meio ambiente: redução no consumo de carnes é mais eficiente 
que consumo de alimentos orgânicos 
» Em 2012, o Brasil deve atingir meta na redução do 
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» Nova categoria de bebidas: tendência global 
» Alimentos funcionais no tratamento de diabetes do tipo 2: extrato 
de folha de oliva, açafrão da Índia e feno grego 
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» Hamburguer artificial vai sair neste ano, diz cientista holandês  
» Companhia de iogurtes dos EUA está entre as 50 mais 
inovadoras   
» Ingredientes funcionais prometem melhorias para o cérebro e 
ossos  
 
 
SEGURANÇA ALIMENTAR / REGULAMENTAÇÃO 
 
» Saúde investiga morte por botulismo em Alto Piquiri 
» Alimentos menos nutritivos deverão trazer na embalagem alertas 
sobre males de seu consumo excessivo  
» Suco de laranja brasileiro detido nos Estados Unidos após 
resultado positivo de presença de carbendazim   
» Plandaí Biotech promete biodisponibilidade que revoluciona o 
mercado dos extratos vegetais 
» FDA investigará cafeína em bastão vendida nos EUA como 
novidade 
» Japão tenta provar que tem carne segura 
» Carnes: governo revê níveis de minerais em rações 
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GERAL / VARIEDADES 
 
» Marfrig é multada em R$ 1 milhão por acidente em curtume 
» Frango rouba mão de obra da cana de açúcar  
» Fábrica investirá R$ 340 milhões para ampliação em Campo 
Largo  
» Publicação: Brasil Food Trends 2020 - FIESP  
» Agronegócio brasileiro surpreende norte-americanos 
» Brasil está em 4° lugar na produção de carne suína  
» Mc Donald’s nos EUA age para eliminar uso de celas de 
gestação   
 

desmatamento 
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» Preço de alimentos orgânicos cresce no mundo 
» BIOFACH 2012: Maior feira mundial de produtos orgânicos é 
inaugurada em Nuremberg 
» Venda de orgânicos deve crescer 20% em 2012  

» Mensagem sobre preservação ambiental poderá ser obrigatória 
em embalagem PET 
» Projeto proíbe papel reciclado em embalagens de alimentos  
» Café orgânico brasileiro ganha espaço na Alemanha 
 
 
ECONOMIA / NEGÓCIOS 
 
» Exportações de carne de cordeiro da Austrália ao sudeste da 
Ásia registram novo recorde  
» Cade suspende tramitação da fusão entre JBS e Bertin 
» Banco mundial vê queda dos preços globais em alimentos  
» Clima leva prejuízo à cadeia do leite 

» Atividade econômica brasileira cresceu 2,79% em 2012 
» Brasil Foods firma joint venture com chinesa Dah Chon Hong 
» Multinacionais reclamam de custo elevado no Brasil 
» Iapar recebe R$ 12 milhões para modernizar infraestrutura de 
pesquisa 
» Importação de leite em pó argentino aumenta 135% em janeiro 
» Produtores de leite pedem investigação sobre importações 
» Paraná teve o maior crescimento no emprego industrial em 2011 
» Coamo fatura quase R$ 6 bilhões em 2011 
» Kellogg compra Pringles por R$ 4,6 bilhões  
» Yakult expande para mercado do sul da Índia 
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DESTAQUES FIEP 
 
» FP7 dispõe de € 50 bilhões para fomento à inovação 
» Ministro de Ciência Tecnologia & Inovação confirma presença na 
XII Conferência Anpei 

http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/06/nova-categoria-de-bebidas-esta-se-tornando-global/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/06/nova-categoria-de-bebidas-esta-se-tornando-global/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/10/alimentos-funcionais-no-tratamento-de-diabetes-tipo-2-extrato-de-folha-de-oliva-acafrao-da-india-e-feno-grego/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/10/alimentos-funcionais-no-tratamento-de-diabetes-tipo-2-extrato-de-folha-de-oliva-acafrao-da-india-e-feno-grego/
http://www.agricultura.gov.br/vegetal/noticias/2011/08/embrapa-disponibiliza-duas-novas-variedades-de-frutas
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1052957-hamburguer-artificial-vai-sair-neste-ano-diz-cientista-holandes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1052957-hamburguer-artificial-vai-sair-neste-ano-diz-cientista-holandes.shtml
http://www.milkpoint.com.br/cadeia-do-leite/giro-lacteo/companhia-de-iogurtes-dos-eua-esta-entre-as-50-mais-inovadoras-78009n.aspx
http://www.milkpoint.com.br/cadeia-do-leite/giro-lacteo/companhia-de-iogurtes-dos-eua-esta-entre-as-50-mais-inovadoras-78009n.aspx
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/28/ingredientes-funcionais-prometem-melhorias-para-o-cerebro-e-ossos/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/28/ingredientes-funcionais-prometem-melhorias-para-o-cerebro-e-ossos/
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/593419/?noticia=SAUDE+INVESTIGA+MORTE+POR+BOTULISMO+EM+ALTO+PIQUIRI
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/593419/?noticia=SAUDE+INVESTIGA+MORTE+POR+BOTULISMO+EM+ALTO+PIQUIRI
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/01/alimentos-menos-nutritivos-deverao-trazer-na-embalagem-alertas-sobre-males-de-seu-consumo-excessivo/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/01/alimentos-menos-nutritivos-deverao-trazer-na-embalagem-alertas-sobre-males-de-seu-consumo-excessivo/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/02/suco-de-laranja-brasileiro-detido-nos-estados-unidos-apos-resultado-positivo-de-presenca-de-carbendazim/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/02/suco-de-laranja-brasileiro-detido-nos-estados-unidos-apos-resultado-positivo-de-presenca-de-carbendazim/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/14/plandai-biotech-promete-biodisponibilidade-que-revoluciona-o-mercado-dos-extratos-vegetais/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/14/plandai-biotech-promete-biodisponibilidade-que-revoluciona-o-mercado-dos-extratos-vegetais/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1052866-fda-investigara-cafeina-em-bastao-vendida-nos-eua-como-novidade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1052866-fda-investigara-cafeina-em-bastao-vendida-nos-eua-como-novidade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1052728-japao-tenta-provar-que-tem-carne-segura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1052728-japao-tenta-provar-que-tem-carne-segura.shtml
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,carnes-governo-reve-niveis-de-minerais-em-racoes,103933,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,carnes-governo-reve-niveis-de-minerais-em-racoes,103933,0.htm
http://www.aviculturaindustrial.com.br/noticias/marfrig-e-multada-em-r-1-milhao-por-acidente-em-curtume/20120203080453_W_271
http://www.gazetadopovo.com.br/caminhosdocampo/conteudo.phtml?tl=1&id=1216012&tit=Frango-rouba-mao-de-obra-da-cana-de-acucar
http://www.gazetadopovo.com.br/caminhosdocampo/conteudo.phtml?tl=1&id=1216012&tit=Frango-rouba-mao-de-obra-da-cana-de-acucar
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/15/fabrica-investira-r-340-milhoes-para-ampliacao-em-campo-largo/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/15/fabrica-investira-r-340-milhoes-para-ampliacao-em-campo-largo/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/17/brasil-food-trends-2020-fiesp/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/23/agronegocio-brasileiro-surpreende-norte-americanos/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/23/agronegocio-brasileiro-surpreende-norte-americanos/
http://www.opresenterural.com.br/caderno.php?c=5&m=195
http://www.opresenterural.com.br/caderno.php?c=5&m=195
http://www.hsi.org/portuguese/news/press_releases/2012/02/mcdonalds_gestation_crates_021712.html
http://www.hsi.org/portuguese/news/press_releases/2012/02/mcdonalds_gestation_crates_021712.html
http://www.hsi.org/portuguese/news/press_releases/2012/02/mcdonalds_gestation_crates_021712.html
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/23/em-2012-o-brasil-deve-atingir-meta-na-reducao-do-desmatamento/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/23/em-2012-o-brasil-deve-atingir-meta-na-reducao-do-desmatamento/
http://www.agrovalor.com.br/2011/noticias/2927-preco-de-alimentos-organicos-cresce-no-mundo
http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/pt/__pr/Nachrichten_20Archiv/16.02_20Biofach_20Messe.html?archive=3151580
http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/pt/__pr/Nachrichten_20Archiv/16.02_20Biofach_20Messe.html?archive=3151580
http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI274704-18095,00-NOVO+CODIGO+FLORESTAL+AMEACA+PRODUCAO+DE+CAMARAO+DIZEM+CRIADORES.html
http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI274704-18095,00-NOVO+CODIGO+FLORESTAL+AMEACA+PRODUCAO+DE+CAMARAO+DIZEM+CRIADORES.html
http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI274704-18095,00-NOVO+CODIGO+FLORESTAL+AMEACA+PRODUCAO+DE+CAMARAO+DIZEM+CRIADORES.html
http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/noticias/0,,OI5610869-EI10411,00-Venda+de+organicos+deve+crescer+em.html
http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI272656-18095,00-USINA+QUE+LIMPA+O+LIXO+PODE+SER+INSTALADA+NO+RIO+GRANDE+DO+SUL.html
http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI272656-18095,00-USINA+QUE+LIMPA+O+LIXO+PODE+SER+INSTALADA+NO+RIO+GRANDE+DO+SUL.html
http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI272656-18095,00-USINA+QUE+LIMPA+O+LIXO+PODE+SER+INSTALADA+NO+RIO+GRANDE+DO+SUL.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/409809-MENSAGEM-SOBRE-PRESERVACAO-AMBIENTAL-PODERA-SER-OBRIGATORIA-EM-EMBALAGEM-PET.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/409809-MENSAGEM-SOBRE-PRESERVACAO-AMBIENTAL-PODERA-SER-OBRIGATORIA-EM-EMBALAGEM-PET.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CONSUMIDOR/200446-PROJETO-PROIBE-PAPEL-RECICLADO-EM-EMBALAGENS-DE-ALIMENTOS.html
http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?30466/Marina-presso-popular-far-com-que-Dilma-vete-mudanas-no-Cdigo
http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?30466/Marina-presso-popular-far-com-que-Dilma-vete-mudanas-no-Cdigo
http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?30466/Marina-presso-popular-far-com-que-Dilma-vete-mudanas-no-Cdigo
http://www.cafepoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-de-noticias/cafe-organico-brasileiro-ganha-espaco-na-alemanha-77932n.aspx
http://www.cafepoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-de-noticias/cafe-organico-brasileiro-ganha-espaco-na-alemanha-77932n.aspx
http://www.farmpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-de-noticias/exportacoes-de-carne-de-cordeiro-da-australia-ao-sudeste-da-asia-registram-novo-recorde-77704n.aspx
http://www.farmpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-de-noticias/exportacoes-de-carne-de-cordeiro-da-australia-ao-sudeste-da-asia-registram-novo-recorde-77704n.aspx
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/cade-suspende-tramitacao-da-fusao-entre-jbs-e-bertin
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/banco-mundial-ve-queda-dos-precos-globais-de-alimentos
http://www.gazetadopovo.com.br/caminhosdocampo/conteudo.phtml?tl=1&id=1218415&tit=Clima-leva-prejuizo-a-cadeia-do-leite
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?tl=1&id=1224238&tit=Atividade-economica-brasileira-cresceu-279-em-2011
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?tl=1&id=1224238&tit=Atividade-economica-brasileira-cresceu-279-em-2011
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1048466-brasil-foods-firma-joint-venture-com-chinesa-dah-chon-hong.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1048466-brasil-foods-firma-joint-venture-com-chinesa-dah-chon-hong.shtml
http://www.aviculturaindustrial.com.br/noticias/multinacionais-reclamam-de-custo-elevado-no-brasil/20120209085620_Q_270
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/01/25/embargo-russo-a-carne-brasileira-proximo-do-fim/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/01/25/embargo-russo-a-carne-brasileira-proximo-do-fim/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/01/25/embargo-russo-a-carne-brasileira-proximo-do-fim/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/06/iapar-recebe-r-12-milhoes-para-modernizar-infraestrutura-de-pesquisa/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/06/iapar-recebe-r-12-milhoes-para-modernizar-infraestrutura-de-pesquisa/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/08/importacao-de-leite-em-po-argentino-aumenta-135-em-janeiro/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/10/produtores-de-leite-pedem-investigacao-sobre-importacoes/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/10/produtores-de-leite-pedem-investigacao-sobre-importacoes/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/13/parana-teve-o-maior-crescimento-no-emprego-industrial-em-2011/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/13/parana-teve-o-maior-crescimento-no-emprego-industrial-em-2011/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/13/coamo-fatura-quase-r-6-bilhoes-em-2011/
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/2012/02/15/kellogg-compra-pringles-por-r-46-bilhoes/
http://www.milkpoint.com.br/cadeia-do-leite/giro-lacteo/yakult-expande-para-mercado-do-sul-da-india-78028n.aspx
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fp7-dispoe-de-e50-bilhoes-para-fomento-a-inovacao/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fp7-dispoe-de-e50-bilhoes-para-fomento-a-inovacao/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/ministro-de-ciencia-tecnologia-inovacao-confirma-presenca-na-xii-conferencia-anpei/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/ministro-de-ciencia-tecnologia-inovacao-confirma-presenca-na-xii-conferencia-anpei/


 
FOTO: USDA 

 

» FINEP anuncia R$ 6 bilhões para inovação em 2012 

» Curitiba dá mais um passo para ter lei municipal de inovação 
» Sesi oferece cursos gratuitos para trabalhadores da indústria 
» Vendas industriais crescem 5,8% no Paraná em 2011  
» CIN promove internacionalização da “Padaria Brasileira” 

ACESSE NOSSO BLOG 
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CHAMADAS PARA PROJETOS / FOMENTO / FUNDOS SETORIAIS 
 

» Editais Abertos CNPq (Novos)  
Chamada de Projetos CNPq/ Fraunhofer n°03/2012 Programa Ciência sem Fronteiras 

Programa conjunto de bolsas de doutorado na República Federal da Alemanha 2012/2013 DAAD/CAPES/CNPq 

Chamada de projetos CNPq/GSK n° 01/2012 Programas Ciência sem Fronteiras/Trust in Science 

Mais Editais CNPQ 

 
» Fundação Araucária – Organização de Eventos Técnicos e Científicos – 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. 
 
» Programa nº /2012 CAPES/NUFFIC – Data limite para inscrição das propostas 20/03/2012 - seleção de projetos conjuntos de pesquisa em todas as áreas 

do conhecimento, com especial foco nas áreas de Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Médicas (Ciências da Saúde), Ciências Agrícolas, Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências Humanas e Artes, com vistas ao intercâmbio científico entre Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e da Holanda, visando à formação de 
recursos humanos de alto nível nos dois países. 

 

» Fundação Araucária – 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 

 

» FINEP - Edital 01/2011 - Proinfra – 01/03/2012 - Trata-se do programa Projetos Institucionais de Implantação de Infraestrutura de Pesquisa, também 

conhecido como Proinfra. Os recursos disponíveis nesta edição somam R$ 400 milhões, alta de 11% quando comparado à última chamada pública da iniciativa. 
Podem concorrer órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera de governo, instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICT) 
e organizações sociais.  

» 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).  
 

EVENTOS / CURSOS – 2012 

NACIONAIS INTERNACIONAIS 
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http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/2352-chamada-publica-mecmdicmct


» Calendário de Feiras e Exposições do setor de Alimentos no 
Brasil. 
 
» ITAL divulga o calendário de eventos de 2012 – A 
programação anual do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) 
poderá ser conferida no site do ITAL, no campo “Calendário de 
Eventos”.  
 
» Café com Fomento – Rodada Curitiba – 08 Março de 2012. O 
encontro contará com a presença de Paulo Egler, responsável pela 
divulgação do FP7 no Brasil CIETEP Curitiba – PR. 
 
» PALESTRA – 08 Março de 2012. O Brasil em alta: o que isso 
significa para a Indústria Exportadora e Paranaense? CIETEP 
Curitiba – PR. 
 
» I Simpósio de Carnes e Derivados – 28 a 29 Março de 2012. 
Santa Maria – RS. 
 
» Curso de pós-graduação em Biotecnologia PUCPR 
 
»PUCPR – Curso de Especialização em Desenvolvimento de 
Novos Produtos Alimentícios 
 
» IUFOST – 05 a 09 de Agosto de 2012. Foz do Iguaçu – PR. 
 
 
 
 

» Calendário de Feiras e Exposições do setor de Alimentos no 
mundo. 
 
» ITE Group – Eventos da Indústria de Alimentos e 
Ingredientes  
 
» 10 th International Conference – Functional Foods and 
Bioactive Compounds in Health and Disease: Science and 
Practice – 13 a 15 de março de 2012 
 
» Vitafoods South America – Alimentos Funcionais e 
Nutracêuticos – 28 e 29 de março de 2012 
 
» IPA world congress 2012 – 20 e 21 de abril de 2012 
 
» II Simpósio Internacional leite Integral – 03 a 04 de maio de 
2012. Belo Horizonte - MG 
 
» Fispal Tecnologia – 12 a 15 de junho de 2012 
 
» Anuga Trade Fair – 5 a 9 de Outubro de 2013. Colônia - 
Alemanha. 
 
» 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.  

PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (HTTP://WWW.INPI.GOV.BR/) E PLATAFORMA SCIRUS (HTTP://WWW.SCIRUS.COM) 
A PESQUISA DAS PATENTES FOI REALIZADA DIRETAMENTE NO SITE DO INPI ATRAVÉS DE PALAVRAS-CHAVE. PARA MAIORES DETALHES EM CASO DE INTERESSE, COPIE E COLE O NÚMERO DA PATENTE DIRETAMENTE NA 

ÁREA DE PESQUISA DO SITE INPI. 

 

Nº Patente 
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depósito 

Depositante 
Inventor 

 
Título 

PI0612848-3 
 
 31/01/2006  

DSM IP ASSETS B.V (NL) 

Philippe Emmanuel Maillan / 
Raphael Beumer / Chyi-
Cheng Chen / Heinz 
Gutzwiller / Juergen H. 
Vollhardt / Ernst Zedi 

COMPOSIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 
DE ISOFLAVONA, PROCESSO PARA A 
PRODUÇÃO DA MESMA E SEU USO, 
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, 
COMPOSIÇÃO COSMÉTICA, E 
PRODUTO NUTRICIONAL 

MU9001419-7 U2   11/10/2010 
Metalstar Indústria 
Metalurgica Ltda (BR/RS) 

Elmute de Morais Barboza / 
Milton Musskopf 

USINA DE DESIDRATAÇÃO DE 
VEGETAIS  

US2010189875 (A1) 29/07/2010  
Eugene Terry Finocchiaro 
Amwell, NJ (US) 

USO DE GRÃO INTEGRAL COM AMIDO 
DE ALTA RESISTÊNCIA PARA 
SACIEDADE, REDUÇÃO DE INJESTÃO 
DE ALIMENTOS E CONTROLE DE PESO 

EP1908354  (A1) 09/04/2008 CALPIS CO LTD 
YASUDA MARIKO; 
SHINODA TADASHI; 
YAMAMOTO NAOYUKI  

PROCESS FOR PRODUCTION OF 
FERMENTED MILK AND FERMENTED 
MILK BEVERAGE/FOOD 

 

 

www.observatorios.org.br 
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/ 

O Informativo dos Observatórios SESI/SENAI/IEL do Paraná - 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 
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