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2º Mini Fórum de Aplicação de Ingredientes Funcionais: Cereais e 

Vegetais acontecerá em outubro 

 

O 2° Mini Fórum de Aplicação de Ingredientes Funcionais: Cereais e Vegetais será realizado 

no dia 26 de outubro na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba-PR. 

A edição do evento na nova temática procura repetir o sucesso do 1° Mini Fórum de Aplicação de 

Ingredientes Funcionais: Produtos Lácteos, que aconteceu no mês de junho na cidade de Ponta 

Grossa – PR. O interesse pelo tema de alimentos funcionais mobilizou inúmeros profissionais e 

acadêmicos de universidades e empresas do setor lácteo. 

2° Mini Fórum de Aplicação de Ingredientes Funcionais: Cereais e Vegetais 
Data: 26 de outubro (sexta-feira) 
Horário: 8h às 17h 
Local: Auditório TUCA-PUCPR. Rua Imaculada Conceição, 1155, Prado Velho, Curitiba-PR 
Inscrições: gratuitas, a partir de 13 de agosto (vagas limitadas) 
 
Maiores informações sobre o Evento: Profa. Márcia Rapacci, e-mail rapacci.m@pucpr.br e telefone 
+ 55 (41) 3252-1112. 

 

Leia Mais 
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NOTÍCIAS 

 

P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

»  Leite em pó com melatonina será solução para 
insônia e estresse 

 

 
A melatonina é o principal ingrediente do leite para 

dormir neozelandês. (FOTO: Expresso MT) 

» Pesquisa observa influência da tosta em barris 
de carvalho na qualidade da cachaça 

» Iapar pesquisa sementes para produção de 
alimentos mais nutritivos 

» Pesquisadores desenvolvem aveia transgênica 
benéfica ao coração 

»  Substância do feijão faz bem ao coração 

»  Macarrão de farinha de banana verde é opção 
para menu sem glúten 

» Coreanos desenvolvem embalagem 
biodegradável de café 

»  Beber café diminui riscos de câncer de pele, 
revela estudo 

»  Café de tucumã é apresentado em mostra de 
ciência 

»  Extrato da semente da pitanga pode ajudar no 
combate à leishmaniose 

» Embrapa Agroindústria Tropical e INCT de 
Frutos Tropicais/CNPq lançam primeiro Banco 
Brasileiro de Compostos Voláteis 

» My Mix Cereais inova na embalagem para 
granolas 

» Máquina de embalar alimento a vácuo aumenta 
validade em até 10 vezes 

» Empresários podem conhecer as últimas 
novidades do setor de alimentos e bebidas na 16º 
Americas Food & Beverage 

» Governo federal lança editais para incentivar a 
inovação tecnológica 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE / ALIMENTOS 
ORGÂNICOS 

 

»  Feira Sabores do Paraná começa nesta 
quarta-feira em Curitiba 

»  Agroindústria familiar: Feira Sabores do 
Paraná acontecerá de 25 a 29 julho em 
Curitiba 

»  Empresa paranaense investe na expansão 
de culturas orgânicas 

 

 
A região metropolitana de Curitiba é uma das 
pioneiras no cultivo de hortaliças orgânicas no 

Brasil. (FOTO: As Plantas Medicinais) 

 

ECONOMIA / NEGÓCIOS 
 

»Indústria de alimentos reclama da relação 
com o governo 

» Setor do trigo se organiza e elenca suas 
prioridades 

» Heineken adiará investimento no Brasil após 
imposto mais alto 

» Febrachoco oferece Programa de Inovação 
para Chocolate Gourmet 

» Sorvetes cremosos sem lactose chegam ao 
Brasil 

» Nestlé e Vigor lançam iogurte grego no 
mesmo dia, acirrando briga por mercado 

» Abrafrigo: greve pode prejudicar 
abastecimento de carnes  

» África do Sul negocia para suspender 
barreiras contra carne brasileira  

» Carnes de porco e frango podem se tornar 
artigo de luxo 

» Impacto da alta de alimentos deve ser menor 
na América Latina 

» Produção de alimentos domina reunião do 
CAS 

» BRDE libera R$ 335,5 mi para 14 
cooperativas paranaenses 
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SEGURANÇA ALIMENTAR / 
REGULAMENTAÇÃO 

 

»  Inspeção sanitária agropecuária (Suasa) será 
revista 

»  Novo laboratório da Fundação ABC garantirá 
alimentos mais seguros 

»  Anvisa alerta para gordura trans camuflada em 
rótulos de alimentos  

 
Rótulo pode indicar zero trans se valor for inferior a 0,2 

por porção. (FOTO: Revista Viva Saúde) 

»  Brasil ocupa 31ª posição em ranking de 
qualidade de alimento 

»  Suplementos contendo DMAA são banidos do 
país e tem venda suspensa pela Anvisa 

 

 Anvisa proíbe a venda de produtos contendo DMAA. 
(FOTO: O Diario) 

 

» Carnes: Substância para engorda será aceita 
com limite máximo 

»  Missão russa deve visitar 19 frigoríficos na 
próxima semana 

»  Carne de frango brasileira ganha selo 
internacional de qualidade 

»  Conferência Internacional em Segurança dos 
Alimentos, Controle de Qualidade e 
Gerenciamento de Risco em Produtos Agrícolas – 
19 e 20 de Julho de 2012 

 

GERAL / VARIEDADES 

 
» Congresso Mundial de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos (IUFoST) começa no dia 05 de 
agosto em Foz 

 

IUFoST: congresso abordará segurança alimentar e 

qualidade de vida e será realizado pela primeira vez 

na América Latina. 

» Plataforma Lattes do CNPq permite 
cruzamentos de dados e informações gráficas 
sobre pesquisadores 

» Frigorífico quer inverter cadeia e vender 
carne “sob encomenda” 

» Embrapa lança primeiro banco brasileiro de 
compostos voláteis em alimentos 

» O maior evento do Brasil em difusão de 
tecnologias sobre o leite e derivados começa 
no dia 16 de julho 

» O papel do bovino na vida moderna 

 
Utilizou-se a ferramenta de mapa mental para criar 

o sistema interativo que identifica os produtos 
oriundos do bovino. (FOTO:News Comex) 

 
» Mapa reafirma medidas de apoio à 
suinocultura  

» A história da cachaça 

 

DESTAQUES FIEP 

 
» Fiep organiza missões empresariais a feiras de 
moda e alimentos 

» Festa do Dia do Panificador lança concurso 
estadual de redação 

 
» Alunos do Colégio Sesi apresentam produtos 
que aliam biotecnologia e sustentabilidade 

» Operações com Cartão BNDES crescem 
53% no Paraná 
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Presidente da FIEP destaca importância do setor na 
Festa do Panificador (FOTO: Divulgação) 

 

» Federações do Sul do Brasil debatem os 
gargalos para a competitividade da indústria 

 

» Rede Senai de Meio Ambiente apresenta 
experiências de sucesso em parceria com 
empresas 

 

» Corrupção é tema da nova fase do 
movimento A Sombra do Imposto 

 

ACESSE NOSSO BLOG 

 

rotaagroalimentar.wordpress.com 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS / FOMENTO / FUNDOS SETORIAIS 

 

» 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).  

 

» 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. 
Inscrições: 16/03/2012 a 20/09/2012 

 

» Chamada n
o
 06/2011 da Fundação Araucária – Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-

Científicos Nacionais e Internacionais, no período de 01 de outubro de 2011 a 31 de dezembro de 2012. 

 

» Chamada de Projetos 10/2012: Organização de Eventos de Extensão e Difusão – Apoia financeiramente a 
organização de eventos de natureza acadêmica, direcionados à complementação extracurricular e 
disseminação do conhecimento técnico-científico ou cultural, cuja realização ocorra no âmbito estadual de 01 
de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013. 

 

» Programa de Fluxo Contínuo para Apoio a Projetos Especiais – Auxílio na execução de projetos especiais 
necessários ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná (fluxo contínuo). 

 

» Programa RHAE Pesquisador na Empresa – A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar 
propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação no País, por meio da inserção de mestres ou doutores, em empresas 
privadas, de micro, pequeno, médio e grande porte. 

Inscrições: 25/06/2012 a 17/05/2013 

 

» BNDES Finem - Linhas de Financiamento – Financiamento a projetos de implantação, expansão e 
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modernização de empreendimentos. O valor mínimo de apoio pelo BNDES Finem - normalmente de R$ 10 
milhões - pode ser reduzido a até R$ 1 milhão nas linhas de financiamento voltadas para investimentos em 
Inovação. 

 

EVENTOS / CURSOS  

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

 

» 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”.  

 

»PUCPR – Curso de Especialização em 
Desenvolvimento de Novos Produtos 
Alimentícios 

 

» Curso Processo Industrial de Fabricação de 
Chocolate – 16 e 17 de agosto de 2012, ITAL, 
Campinas – SP. 

 

» ExpoXocolate 2012 – 01 de setembro de 2012, 
Curitiba – PR.  

 

» Workshop Desenvolvimento de Novos 
Produtos para o Mercado de Lácteos – 30 e 31 
de outubro de 2012, ITAL, Campinas – SP. 

 

 

» III Simpósio de Engenharia e Ciência de 
Alimentos – 12 a 14 de novembro de 2012, 
UNESP, São José do Rio Preto – SP. 

 

 

» Calendário de Feiras e Exposições do 
setor de Alimentos no mundo. 

 

» ITE Group – Eventos da Indústria de 
Alimentos e Ingredientes  

 

» 16° Congresso Mundial de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos IUFOST – 05 a 09 
de Agosto de 2012. Foz do Iguaçu – PR. 

 

» III Simpósio Internacional de Plantas 
Medicinais e Nutracêuticas – 14 a 19 de 
outubro de 2012. Aracaju – SE. 

 

» Anuga Trade Fair – 5 a 9 de Outubro de 
2013. Colônia - Alemanha. 

 

» IFE – International Food and Drink Event – 
17 a 20 de Março de 2013, ExCel – Londres – 
Reino Unido.  

 

DESTAQUE 

  

26 de outubro de 2012, PUCPR, Curitiba-PR 

 

PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (WWW.INPI.GOV.BR/) E PLATAFORMA SCIRUS 
(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 
Data de 

depósito 
Depositante 

Inventor 
 

Título 

PI1003201-0 A2 
 

18/08/2010 
Marcos Beraldo 
Vieira (BR/PR) 

Marcos Beraldo 
Vieira 

Processo de fabricação de pró-
colágeno - colágeno hidrolissaturado 
enzimático 

PI1002068-3 A2 09/07/2010 
Polymar Indústria 
Com. Imp. e Exp. 
Ltda (BR/CE) 

Afrânio Carvalho/ 
Alexandre Cabral 
Craveiro 

Ingredientes alimentares com 
bloqueador de carboidratos e seus 
usos 

PI1003230-4 A2 05/07/2010 

Universidade 
Federal de Lavras 
(BR/MG) / 
FAPEMIG (BR/MG) 

Carlos José 
Pimenta / Larissa 
de Oliveira Faria 

Doce de leite com café 

PI1002604-5 A2 09/06/2010 
EPAMIG (BR/MG) / 
Fundação de 

Júnior César 
Jacinto de Paula 

Bebida láctea acidificada, à base de 
soro de leite e leite, aromatizada, 
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Amparo À Pesquisa 
do Estado de Minas 
Gerais (BR/MG) 

enriquecida com luteína e o seu 
processo de fabricação e uso 

PI1000892-6 A2 01/02/2010 
América Alves de 
Andrade (BR/GO) 

América Alves de 
Andrade 

Mistura à base de farelos e cereais, 
com propriedades funcionais 

PI0904143-5 A2 30/09/2009 Unicamp (BR/SP) 
Raquel Cristine 
Kuhn / Francisco 
Maugeri Filho 

Processo de purificação de 
frutooligossacarídeos utilizando 
coluna de leito fixo com carvão ativo 
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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: adriane.bainy@fiepr.org.br 
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