
Informativo dos Observatórios SESI/SENAI/IEL do Paraná
Setor Agroalimentar  

DESTAQUE 

16TH WORLD CONGRESS OF FOOD AND SCIENCE TECHNOLOGY
 

Um dos eventos de maior prestígio da Ciência e Tecnologia de Alimentos no mundo, o “16° Congress o Mundial de Ciência e Tecnologia 

de Alimentos” do IUFoST, acontecerá pela primeira vez na América Latina, em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, de 5 a 9 de A

de 2012. 

 

 
IMAGEM: Divulgação 

 
O evento tem como objetivos promover oportunidades de cooperação internacional, troca de informações e discussões entre cientistas e 

especialistas de alimentos de todo o mundo. O programa científico está estruturado de maneira forte e abrangente, cobrindo po

chave na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 

Mais informações: www.iufost.org.br 

 
 
 



http://www.prospectivabrasil.org.br/ 

NOTÍCIAS  
 

P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 
» KEFIR: uma nova fonte alimentar funcional? 
» Componentes antifúngicos oferecem alternativas naturais para 
aumento de shelf-life  
» Algas – ingredientes funcionais 
» Novo laboratório desenvolverá embalagens comestíveis e 
biodegradáveis 
» Registro de patentes no Brasil cresce 64% em 10 anos 
» Novo leite em pó melhora sistema imunológico de bebês 
  

 
FOTO: farmacologiananutricao.blogspot.com.br 

 
» Estudo: subprodutos de tomate são fontes sustentáveis de 
bioativos  
» Pesquisa identifica ponto vulnerável do cacau   
» Inovação, competitividade e a garantia de alimentos  
 
 
SEGURANÇA ALIMENTAR / REGULAMENTAÇÃO 
 
» Argentina pede cota à carne suína brasileira 
» Feira Biomassa & Bioenergia e AveSui Reciclagem Animal  
» Ministério quer dobrar número de consumidores conscientes  
» Embalagens de sal vendidas no Rio de Janeiro terão uma 
advertência 
» Parceria garantirá produtos de boa qualidade 
» Nestlé elimina ingredientes artificiais de todos os seus doces na 
Grã-Bretanha 

SUSTENTABILIDADE / ALIMENTOS ORGÂ
 
» Idec mapeia feiras agroecológicas no Brasil
» Busca por alimentos sustentáveis e nutritivos cresce
consumidores 
» Dia Mundial da Água 2012 focará segurança alimentar
» Votação de código florestal é adiada 
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» Governo não aceita mudanças no Código Florestal, diz Ideli
» Não podemos ter retrocesso, diz ministra a relator do código 
florestal 
» Supermercados tendem a inflacionar alimentos orgânicos
» Orgânicos caem no gosto dos chefs 
» Companhia aérea coreana serve refeição orgânica
» Serviços especializados entregam legumes orgânicos
 
 
ECONOMIA / NEGÓCIOS 
 
» Integração de queijos ao negócio é prioridade da BRF em 2012
» China vai comprar menos soja e mais milho, diz USDA
» Importação de alimentos pela China deverá continuar firme
» Paraná registra a segunda maior queda industrial do país
» Produção industrial tem maior queda em três anos
» PIB do Paraná cresce 4% em 2011 
» Exportações de fevereiro de 2012 
» Valor das exportações de carne de frango do Paraná registra 
novo patamar histórico 
» Segundo BRF, custos de produção vão ficar altos em cenário 
externo difícil 
» USDA mantém estimativa de inflação nos alimentos
» Brasil comprou 29% dos lácteos exportados pelo Uruguai em 
fevereiro 
» Exportações de chocolates, balas e confeitos crescem 11% em 



» Alimentos para lactentes e crianças ganham novas regras 
 
 

 
FOTO: Site PROCON- PR 

 
 
GERAL / VARIEDADES 
 
» Arroz e feijão perdem espaço na mesa e no campo 
» ANUGA FOODTEC 2012  
» BRF inaugura fábrica de queijos em Goiás  
» 29° Congresso Nacional de Laticínios abre inscriç ões para 
trabalhos científicos  
» Starbucks mira fatia de mercado da Nestlé em café instantâneo 
» Paraná importa 70% dos doutores  
» Conheça os benefícios dos alimentos funcionais para a saúde  
» Empresa japonesa propõe um novo tipo de frango 
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2011 
» Crescimento dos BRICS deve desacelerar em 2012, mas 
continuar robusto, diz Fitch  
» Marfrig vê início de 2012 “desafiador” no exterior
 

FOTO: sindicacau.com 

 
 
DESTAQUES FIEP 
 
»Empresários e trabalhadores se unem contra a 
desindustrialização 
»FIEP promove workshop sobre legislação ambiental
»Empresário de panificação tem juros de 0,58% para 
financiamento de máquina e capital de giro 
» Sistema FIEP anuncia investimentos em Marechal Cândido 
Rondon 
» Quebra de safra agrícola derruba vendas industriais em janeiro
» Nova diretoria do SIMP vai priorizar recuperação das lavouras de 
mandioca  
» Sindibebidas cria usina de reciclagem por meio de projeto 
socioambiental  
» Presidente da FIEP destaca papel da indústria no crescimento do 
PIB paranaense  
» FIEP discute projetos de lei que afetam atividade industrial
» Luxemburgo pode ser ponte para exportação paranaense

ACESSE NOSSO BLOG 
 

http://rotaagroalimentar.wordpress.com/ 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS / FOMENTO / FUNDO S SETORIAIS
 

» Editais Abertos CNPq (Novos)   
Chamada n°6 /2012 – ARC Propostas para apoio financeiro a realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops , seminários, ciclos de conferên
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 de Projetos CNPq/ Fraunhofer n°03/2012 Program a 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 Ciên cia sem Fronteiras/Trust in Science 
Mais Editais CNPQ 
 



» Fundação Araucária – Editais abertos   
 
» Fundação Araucária – Organização de Eventos Técni cos 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,
Aplicadas, Ciências Humanas e Artes, com vistas ao intercâmbio científico entre Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e da Holanda, visando 
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 cha
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 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 int
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 

» Calendário de F eiras e Exposições do setor de Alimentos no 
Brasil. 
 
» Curso de elaboração de projetos para captação de re cursos 
- SENAI – Capacitar os participantes de forma dinâmica e prática a 
elaborar projetos de inovação para o setor, respeitando os critérios 
de análise e seleção das instituições financiadoras 
 
» 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”.  
 
» 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 Alime ntos no 
mundo. 
 
» ITE Group – Eventos da Indústria de 
Ingredientes  
 
» 10 th International Conference – Functional Foods and 
Bioactive Compounds in Health and Disease: Science and 
Practice – 13 a 15 de março de 2012 
 
» Anuga Food Tec – 27 a 30 de Março
Alemanha. 
 
» 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 Inte rnacional leite Integral
2012. Belo Horizonte - MG 
 
» Fispal Tecnologia – 12 a 15 de junho de 2012
 
» Anuga Trade Fair – 5 a 9 de Outubro de 201
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 
de 2013, ExCel –Londres – Reino Unido.  

PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (HTTP://WWW.INPI.GO V.BR/) E PLATAFORMA SCIRUS (HTTP://WWW.SCIRUS.C
A PESQUISA DAS PATENTES FOI REALIZADA DIRETAMENTE N O SITE DO INPI ATRAVÉS DE PALAVRAS-CHAVE. PARA MAIO RES DETALHES EM CASO DE INTERESSE, COPIE E C OLE O NÚMERO DA PATE

ÁREA DE PESQUISA DO SITE INPI. 

 
Nº Patente Data de 

depósito Depositante  
Inventor  

 Título 

PI0803115-0 A2 24/07/2008 

POLYMAR INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 
(BR/CE) 

ALEXANDRE CABRAL 
CRAVEIRO / AFRÏ¿½NIO 
ARAGAO CRAVEIRO  

O USO DE QUITOSANA NA FORMULAÇÃO 
DE PÃO DE QUEIJO, MIX E PRÉ-
PARA PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO COM 
ATIVIDADES FUNCIONAIS 

PI1001541-8 A2 06/05/2010 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 
LONDRINA (BR/PR) 

EDUARDO VINICIUS 
BAPTISTA / SANDRA 
GARCIA 

DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO 
PRODUTO DESIDRATADO A BASE DE 
SUBPRODUTOS DE AGROINDÚSTRIA COM 
CARACTERÍSTICA SIMBIÓTICA, 
FERMENTADO COM GRÃOS DE KEFIR E 
CULTURA LIOFILIZADA (MT 036 LV)

WO2011078567  (A2)  
 

30/06/2011 

KIM DAE HYUN [KR]; 
RYOU SEUNG HYUN 
[KR]; OH SANG JIN [KR]; 
YANG MYUNG MO [KR] + 

RYOU SEUNG HYUN [KR]; 
OH SANG JIN [KR]; YANG 
MYUNG MO [KR] +  

FUNCTIONAL FOOD-PACKAGING 
MATERIAL AND METHOD 
MANUFACTURING SAME    
 

EP2391229  (A1) 07/12/2011 

ALFA BIOGENE 
INTERNAT B V [DE] + 
(ALFA BIOGENE 
INTERNATIONAL B.V) 

LAX JULIA [DE] +  

A INVENÇÃO REFERE-SE A UMA 
PROTEÍNA DE CHOQUE TÉRMICO DE 
ALFAFA E / OU UM HIDROLISADO DE UMA 
PROTEÍNA DE CHOQUE TÉRMICO DE 
ALFAFA NO FABRICO DE UM PRODUTO 
ALIMENTAR PARA O TRA
PROFILÁTICO OU TERAPÊUTICO DE UMA 
DOENÇA INFLAMATÓRIA CRÓNICA.
ALÉM DISSO, A INVENÇÃO REFE
UM PRODUTO ALIMENTAR
COMPREENDENDO CLÍNICA PROTEÍNA DE 
CHOQUE TÉRMICO DE ALFAFA E / OU UM 
HIDROLISADO DE UMA PROTEÍNA DE 
CHOQUE TÉRMICO DE ALFAFA.
  

 

 

www.observatorios.org.br 
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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 

 
 
 


